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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penting bagi penelitian yang 

dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian adalah pokok 

permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan data secara lebih terarah. Objek pada 

penelitian merupakan dua video yang telah di unggah di akun youtube ustadz Hanan Attaki 

dengan penonton terbanyak dan merupakan video terpopuler melalui akun Youtube pribadi 

Ustadz Hanan Attaki yaitu yang pertama berjudul “Waktu Lagi Butuh” dan video kedua 

berjudul “Doa Sakit Hati” kedua judul tersebut merupakan judul video yang terpilih dari 

banyaknya video yang di unggah di akun youtube ustadz Hanan Attaki untuk menganalisis 

retorika dakwah Ustadz Hanan Attaki dalam berdakwah. Maka dari itu pada deskripsi objek 

penelitian ini berisikan profil Ustadz Hanan Attaki logo Ustadz Hanan Attaki, serta unit 

analisis yang digunakan dalam penelitian. Profil Hanan Attaki 

 

 

 

Gambar 3. 1 Ustadz Hanan Attaki 

Sumber: Daylisia.com 
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Tengku Hanan Attaki. Lc. M.A, beliau merupakan seorang pendakwah indonesia 

yang lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember 1981, ia adalah anak kelima dari enam 

bersaudara, sejak kecil ustadz Hanan Attaki sudah menjajaki dunia dakwah atau kegaiatan 

dalam keagamaan. Ia juga lulusan dari Al Azhar Cairo University. Ust Hanan Attaki yang 

cukup fenomenal dalam dunia dakwah terkhusus di lingkungan para anak muda. dalam 

menyampaikan ceramahnya sangat dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari cara 

berpakaian dan juga bergaul. 

Ustadz Hanan Attaki juga mendirikan suatu jemaah gerakan dakwah yang terkenal 

bernama ‘Shift Pemuda Hijrah’ dengan tujuan untuk mengajak para pemuda khususnya anak 

punk, geng motor, sepeda BMX, skateboard, dan berbagai komunitas hal lainnya mengajak 

anak muda untuk belajar agama islam. Sehingga beliau mendapat julukan sebagai “Ustadz 

Millenial”. Hanan attaki salah satu pendakwah Indonesia yang juga menggunakan media 

sosial youtube sebagai jalan dakwahnya. Beliau dan tim selalu memposting setiap kegiatan 

berdakwah ke channel youtube. Beliau merupakan seorang pendakwah yang menyampaikan 

ceramah dekat dengan keseharian dan gaya anak muda. 

Selain dekat dengan keseharian anak muda dalam berdakwah, ustadz Hanan Attaki 

memiliki suara yang sangat merdu, dan ia juga sempat terpilih sebagai qori terbaik di Fajar 

Tv, Kairo serta mengisi acara tilawah di Channel fajar Tv dan Iqro Tv. Setelah ustadz Hanan 

Attaki menyelesaikan kuliah di mesir pada tahun 2005. Hanan Attaki melanjutkan 

perjuangan dakwahnya dengan menetap kembali di Indonesia bersama istri dan anaknya, ia 

bekerja sebagai tepatnya di Kota Bandung (Sudiarto Putra, 2019). 

Konten pada akun Youtube Ustadz Hanan Attaki merupakan sebuah akun yang akan 

dijadikan wadah untuk dakwah yang dapat menjadi inspirasi dan solusi bagi setiap 

penontonnya. 

 
3.2 Unit Analisis 

Peneliti mengumpulkan data melalui Youtube Ustadz Hanan Attaki memilih dua 

buah video popular atau yang paling banyak ditonton oleh penonton Ustadz Hanan Attaki 

yang diunggah melalui akun youtube pribadi ustadz Hanan Attaki. Peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah sebuah cara pengambilan sampel 
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dalam penelitian kualitatif yang lebih didasarkan pada alasan atau pertimbangan tertentu 

sesuai dengan tujuan penelitian (Pawito, 2007). Untuk itu, diperlukan kriteria yang akan 

diteliti agar lebih spesifik, yaitu : 

Video yang mencakup indikator konsep retorika yang berpusat pada konsep retorika 

Aristoteles. Menurut Littlejohn dkk (2011) yang menjadi inti tradisi retorika adalah Lima 

Hukum Retorika atau The Five Canons of Rhetoric yaitu invention atau penemuan, 

arrangement atau penyusunan, style atau gaya, delivery atau penyampaian, dan memory atau 

pengingatan. Invention atau penemuan mengacu pada penggalian dan penemuan ide atau 

gagasan serta penelitian khalayak guna mengetahui metode persuasi yang akan digunakan. 

Dua video dengan penonton terbanyak dan merupakan video terpopuler melalui 

akun Youtube pribadi Ustadz Hanan Attaki yaitu yang pertama berjudul berjudul “Waktu 

  Lagi Butuh” dan video kedua berjudul “Doa Sakit Hati” kedua judul tersebut 

merupakan judul video yang terpilih dari banyaknya video yang di unggah di akun youtube 

ustadz Hanan Attaki untuk menganalisis retorika dakwah Ustadz Hanan Attaki dalam 

berdakwah. Peneliti mengumpulkan data melalui YouTube Ustadz Hanan Attaki dengan 

memilih konten video yang dapat mengimplementasikan five canon of rethoric didalamnya 

sebagai unsur encoding dari penelitian ini. Encoding adalah suatu proses penuangan ke dalam 

suatu gagasan atau kode-kode tertentu oleh pembuat pesan (Devito,2011). Konten yang 

menjadi unsur encoding tersebut berjudul “Waktu lagi Butuh” dan “Doa Sakit Hati” .Hal 

pertama yang dilakukan yaitu menganalisis preffered reading dari teks untuk mengetahui 

pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan (Rayner, 2003). Encoding dari konten 

video berjudul “Waktu Lagi Butuh” dan “Doa Sakit Hati” adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Encoding Video Youtube 
 
 

“Waktu Lagi 

Butuh” 

Content 

Menit 1.50 – 2.10 
 

 

 
 
 
 
 
 

“Siapakah yang selalu ada disaat kita butuhkan?” 

disaat kita sedih, senang, kecewa, maupun 

menangis tentu jawabannya hanya Allah, 

sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah 

surah Ar-Ra’d ayat 28 yang maknanya “orang- 

orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 

tenteram”. Ketentraman hidup itu dapat 

dirasakan apabila kita mengingat Allah. 

Menit 5.30 – 5.38 
 

 

“Teman-teman sekalian, para anak muda 

kota bandung yang dirahmati Allah,yang pertama 

saya ingin menyampaikan bertia gembira kepada 

teman-teman semua, berbahagialah unutk semua 

teman-teman yang tadi ketika mendengar nama 

nabi ikut bersholawat kepada nabi mudah-mudahan 

yang istiqomah bersholawat kepada nabi maka 

Insyaallah orang orang yang akan mendapat syafaat 
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 nabi nanti diyaumil akhir, dan berbahagia juga buat 

teman-teman malam ini dalam tongkrongan ilmu 

atau majelis ilmu sebagaimana kita istiqomah 

untuk mendatangi teman-teman surga Allah 

dimuka bumi mudah-mudahan kelak Allah 

memasukkan kita ke taman-taman surga Allah 

dilangit, Baiklah teman teman untuk mengawali 

sharing kita pada malam ini marilah kita awali 

dengan membacakan ayat-ayat Allah.” 

Menit 6.59 – 7.27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Teman-teman sekalian yang dirahmati 

Allah, suatu hari Rasulullah pernah melontarkan 

pertanyaan kepada para sahabat, kata nabi “Wahai 

sahabat - sahabat maukah kalian aku sampaikan 

amal yang paling baik untuk kalian, baik itu lisan 

baik itu berfikir, merasa, berbuat, berjalan dan 

semuanya. Maukah kalian aku beritakan amalan 

yang baik? yang lebih baik bagimu daripada 

menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada 

bertemu musuhmu sehingga kau menyerang di 

leher mereka dan mereka menyerang Anda? 

'Mereka menjawab, bala Ya Rasulullah?” 
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Menit 7.24-7.57 
 
 
 
 

 

 
 

 

“Mulai malam ini, semoga kita semua laki-laki 

dan juga perempuan orang yang mengingat 

Allah dengan sebanyak-banyaknya dan 

mendapat semua ganjaran yang dijelaskan lewat 

ayat dan hadist nabi, sebelum kita tutup marilah 

kita membacakan surah al fatihah untuk sodara- 

sodara kita atau orang tua kita mendapat 

musibah dan sebagainya.” 

 

 
Menit 5.30 – 5.38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Teman-teman sekalian, para anak muda 

kota bandung yang dirahmati Allah,yang pertama 

saya ingin menyampaikan bertia gembira kepada 

teman-teman semua, berbahagialah unutk semua 

teman-teman yang tadi ketika mendengar nama 

nabi ikut bersholawat kepada nabi mudah-mudahan 

yang istiqomah bersholawat kepada nabi maka 

Insyaallah orang orang yang akan mendapat syafaat 

nabi nanti diyaumil akhir, dan berbahagia juga buat 

teman-teman malam ini dalam tongkrongan ilmu 

atau majelis ilmu sebagaimana kita istiqomah 

untuk mendatangi teman-teman surga Allah 

dimuka bumi mudah-mudahan kelak Allah 

memasukkan kita ke taman-taman surga Allah 

dilangit, Baiklah teman teman untuk mengawali 

sharing kita pada malam ini marilah kita awali 

dengan membacakan ayat-ayat Allah.” 
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Menit 6.59 – 7.27 
 

 
 
 
 
 

“Wahai sahabat, maukah aku beri tahu 

tentang amalan yang paling baik, yang bisa kalian 

lakukan dengan lisan fikiran perasaan maka itulah 

sebaik-baiknya perbuatan yang baik, dan disisi 

Allah amalan itulah yang paling suci. Lalu para 

sahabat bertanya, “bala ya Rasulullah?”, nabi 

mengatakan “zikrullahu ta’ala” yaitu berdzikir 

kepada Allah 

Menit 7.24-7.57 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pada Scene ini mengawali ceramahnya Ustadz 

Hanan Attaki memberikan salam dengan suara 

khas dengan suara nya yang lembut dan 

menghayati sehingga audiens ikut mudah 

terbawa suasana, dalam posisi duduk serta 

menggerakan tangannya ke dada sesuai dengan 

intonasi penyampaiannya. Ketika 

menyampaikan ceramah beliau menggunakan 

kupluk dan pakaian kemeja pendek yang 

menjadi suatu daya tarik bagi para audiens 

kajiannya yang membuat beliau dapat mudah 

dikenali oleh masyarakat. 

Menit 5.30 – 5.38 
 

 

“Apa saja fadhilah dari berdzikir kepada 

Allah selain apa yang disampaikan oleh Nabi ? 

yaitu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, 

sahabat itu adalah Bilal Bin Rabbah, “ya Rasulullah 

saya gak punya wirid yang panjang seperti Nabi 

dan Ibnu Abbas (sahabt nabi yg ilmu banyak) doa 

saya ya gitu-gitu aja” lalu Nabi menjawab, emang 
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 wirid kamu apa wahai bilal? bilal menjawab wirid 

saya “allahumma inni as aluka ridho kawal jannah 

wanaudzubika min sakhatika wannar” yang artinya 

Ya Allah saya minta ridho Mu dan Surga Mu dan 

saya berlindung dari kemarahanMu dan NerakaMu, 

4 hal itu. 

Menit 6.59 – 7.27 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pada scene ini Ustadz Hanan Attaki 

menutup cermahnya dengan menurunkan volume 

suaranya, terdengar lemah lembut dan 

menggunakan bahasa yang menyentuh hati, dan 

pada sesi penutup ustadz Hanan Attaki mengajak 

audiens untuk sama-sama mengangkat tangan 

berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, 

mata yang dipejamkan, serta pembacaan doa 

dengan menggunakan nada yang sangat indah dan 

sangat menyentuh sehingga beliau meneteskan air 

matanya. 
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Scene “Doa Sakit 

Hati” 

Content 

1.50-2.00 

 
 
 
 
 
 
 

terkait dengan judul nya Doa sakit Hati 

yaitu diperuntukkan bagi orang yang 

terzolimi, tema ini sangat menarik untuk 

diangkat karena dalam keadaan sakit hati 

pun seseorang dianjurkan untuk berdoa, 

sama seperti pada video pertama bahwan 

terkait teori invention ini, ustadz hanan 

attaki dapat menyesuaikan antara tema 

yang akan disampaikan terhadap khalayak 

penonton. Dan pada tahap invention ini 

artinya pada kedua vidoe tersebut Ustadz 

Hanan Attaki membawakan tema sesuai 

dengan kebutuhan khalayak. 

2.00-3.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalam kutipan ceramah tersebut 

Ustadz Hanan Attaki memberikan ulasan 

yang mudah agar mudah dipahami dan juga 

dengan bahasa yang ringan kepada pemuda 

agar senantiasa untuk sabar dengan ujian dan 

cobaan yang Allah berikan kepada kita, 

dengan kesabaran tadi sesungguhnya Allah 

akan menggantinya dengan yang lebih baik. 

Maka dari itu Ustadz Hanan Attaki 

memberikan penekanan yang paling penting 

untuk diterapkan adalah ikhlas menerima 

takdir Allah. 
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5.00-5.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustadz Hanan Attaki langsung melontarkan 

pertanyaan kepada audience sambil 

tersenyum, beliau bertanya “Pernah sakit 

hati lalu memanggil Al Jabbar?” audiens 

menjawab “tidak” kemudian ustadz 

menjawab “makanya sering sakit 

hati,manggilnya netizen dulu bukan Allah.” 

sambil beliau tertawa. Kemudian Ustadz 

Hanan Attaki mengekspresikan dirinya 

dengan meletakkan tangan di dada sambil 

berkata “ Ya Allah, hiburlah aku ya Allah 

aku lagi sedih ini.” 
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Menit 2:55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pada menit ke 2:55 ceramah yang 

berjudul video “Doa Sakit Hati” Ustadz 

Hanan Attaki membuat penonotn tertawa. 

Pada saat itu Ustadz Hanan Attaki 

melontarkan kata-kata “sakit hati karena 

teman se-gank, sakit hati karena susah 

ngedapetin dia” setelah itu penonton tertawa 

mendengar ucapan ustadz Hanan aAtaki 

yang memiliki makna susah ngedapein dia 

atau seseorang yang kita cintai. Karena 

sebagian besar penontonnya adalah anak 

muda maka dari itu gaya lelucon seperti 

inilah yang cocok untuk dibawakan pada saat 

ceramah oleh Ustadz Hanan Attaki itu 

sendiri. Seperti gambar di atas Ustadz Hanan 

Attaki ketika berdakwah memiliki gaya 

berpakaian   dan   cara   berdakwah   yang 

berbeda dari pada ustadz yang lain, Dalam 
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 penggunaan bahasa dalam ceramahnya juga 

sangat mudah dimengerti dan dipahami oleh 

masyarakat luar dan juga anak muda zaman 

now. 

 

 

“Dipadang mahsyar nanti orang 

beriman dipanggil oleh Allah ‘fulan 

bin fulan...” lalu kita menjawab 

“labaika ya rabbi” langsung Allah 

datangkan malaikat, kemudian 

malaikat itu membawa kita kepada 

nauangan Allah yang Rahman” 

 
 

 

 

“ketika kita sakit hati panggil lah Allah dengan 

sebutan tematik Ya Jabbar, ya jabbar itu ada 

dua arti yang pertama meminta pertolongan 

untuk masalah yang besar tapi kaya kekuatan, 

karena artinya adalah yang berkuasa, ini 

adalah panggilan kita kepada Allah pada saat 

kita sedang terdzolimi” Pada kalimat tersebut 

Ustadz Hanan Attaki menjelaskan berulang- 

ulang kali untuk kita memanggil Allah dengan 

sebutan Al Jabbar, yaitu yang maha Kuasa, 

berkuasa, yang memberikan kita kekauatan. 

Karena Allah paling senang jika disebut nama 

yang sesuai dengan keadaan atau arti dari 

nama tersebut. 
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Ustadz Hanan Attaki tampak menarik 

perhatian para anak-anak muda dengan 

menyebutkan identias anak-anak muda 

bandung, Dalam video tersebut Ustadz Hanan 

Attaki mampu menciptakan kontak mata 

dengan baik sehingga audiens tertarik untuk 

memperhatikannya di saat dia menyampaikan 

pidato terkait para pemuda dan nama kota 

pada saat itu. 

2.00-3.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustadz Hanan Attaki melontrakan pertanyaan 

kepada netizen “pernah sakit hati kemudian 

memanggil Al Jabbar?” kemudian netizen 

menjawab “tidak”, lalu Ustdaz Hanan Attaki 

menjelaskan bahwa Jabbar itu adalah 

panggilan untuk orang sedang sakit hati, atau 

yang habis dikecewain oleh banyak masalah 

atau circle kehidupan, ada yang circle nya 

dipertemenan berarti disakitin oleh teman se-

gank nya, ada juga di circle percintaan berarti 

disakiti oleh pasangan, ada juga yang disakitin 

oleh circle pekerjaannya berarti disakiti oleh 

vendor nya, konsumen nya, oleh partnernya, 

soal family circle disakitin oleh orang tua, 

anak, saudara, dan seterusnya.Ustadz Hanan 

Attaki melontrakan pertanyaan kepada 

netizen “pernah sakit hati kemudian 

memanggil Al Jabbar?” kemudian netizen 

menjawab “tidak”, lalu Ustdaz Hanan Attaki 

menjelaskan   bahwa   Jabbar   itu   adalah 
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 panggilan untuk orang sedang sakit hati, atau 

yang habis dikecewain oleh banyak masalah 

atau circle kehidupan, ada yang circle nya 

dipertemenan berarti disakitin oleh teman 

se-gank nya, ada juga di circle percintaan 

berarti disakiti oleh pasangan, ada juga yang 

disakitin oleh circle pekerjaannya berarti 

disakiti oleh vendor nya, konsumen nya, 

oleh partnernya, soal family circle disakitin 

oleh orang tua, anak, saudara, dan 

seterusnya. 

Sumber : (Youtube Ustadz Hanan Attaki, 2022) 

 
Hasil dari analisis terhadap pesan serta apa saja hukum retorika yang dapat diambil dalam konten 

yang ditampilkan oleh channel Youtube Ustadz Hanan Attaki yang berjudul “Waktu Lagi Butuh” dan 

“Doa Sakit Hati” adalah dengan tujuan pengimplementasi dalam teori five canons of rhetoric terhadap 

video ceramah Ustadz Hanan Attaki di Youtube. Video yang berdurasi satu jam dan juga berdusai 5 

menit tersebut menampilkan sejumlah contoh public speaking atau retorika ke dalam teori five canon of 

the rhetoric ketika berdakwah dalam video ceramah Ustadz Hanan Attaki. 

Demi tercapainya tujuan dakwah maka diperlukan teori retorika yang bersifat persuasive. Di lain 

sisi retorika ini juga mengajukan istilah The Five Canon of Rhetoric, panduan sekaligus ketentuan yang 

harus ada dalam pidato persuasif. Ketentuan sistematis semacam ini yang hanya ditemukan dalam 

konsep retorika milik Aristoteles menarik perhatian peneliti untuk berupaya menemukan representasinya 

dalam sebuah pidato. Maka dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk memaparkan teknik 

penyampaian pidato atau ceramah Ustadz Hanan Attaki dalam sudut pandang teori Retorika Aristoteles. 

Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan analisis mendalam tentang aspek aspek persuasif 

yang terdapat di dalam pidato. Tentunya analisis konten dan konteks sangat diperlukan agar penerapan 

teori terhadap objek tidak mengalami miskonsepsi. Sehingga pada penelitian ini pemaparan representasi 

teori dalam pidato tersebut akan mencakup segala unsur pidato yang berkaitan dengan retorika persuasif 

baik dari segi jenis-jenisnya dan penerapan konsep utama The Five Canon of Rhetoric. Indikatornya 
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meliputi invention, dispositio,style,delivery, dan memory: 

 
1. Invention/Discovery (penemuan), pembicara menggali topik dan 

meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. 

Pada tahap ini pula, pembicara menentukan tujuan dan bahan (argumen) 

yang sesuai dengan khalayak 

2. Dispositio/Arrangement (penyusunan). Pada tahap ini pembicara 

menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Pesan dibagi ke dalam 

beberapa bagian secara logis. “Susunan berikut ini mengikuti kebiasaan 

berpikir manusia: pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog. 

3. Elocutio/Style (gaya). Pada tahap ini, Aristoteles memfokuskan 

perlakuannya pada kata kiasan (metaphor). Dia percaya bahwa “to learn 

easily is naturally pleasant to all people” dan “metaphor most brings 

about learning. 

4. Pronuntiatio/Delivery (penyampaian). Pada tahap ini, pembicara 

menyampaikan pesannya secara lisan/presentasi. 

5. Memoria/Memory (Mengingat). Tahap ini bertujuan untuk menemukan 

cara bagaimana audiens dapat mengingat isi pesan yang disampaikan. 

Cara ini berguna untuk mengingat ide dan frasa yang ada dalam pikiran. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

 
Jenis Penelitian ini yang dilakukan peniliti saat ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode 

deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data 

dilakukan secara trigulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, 
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menjelaskan dan menjawab secara lebih terprinci permasalahan yang akan diteliti 

dengan mempelajari semaksimal mungkin individu, suatu kelompok atau suatu 

kejadian. Dalam penelitian kualitatif ini, manusia merupakan instrumen penelitian 

dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan 

keadaan sebenarnya (Arikunto, 2009). 

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini adalah peneliti 

mencoba untuk secara mendalam meneliti penilitian ini dari rumusan masalah 

dimana berkenaan dengan bagaimana pengungkapan pesan dan makna pesan 

terhadap objek yang ditulis peneliti. Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini 

penulis berusaha untuk mendapatkan informasi dari para infroman dan melakukan 

pendekatan melalui teori rhetorica yang menjadi informan peneliti. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif dengan 

analisis konten yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa 

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaam antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (sukmadinata, 

2011). 

Eriyanto di dalam bukunya menjelaskan Analisis isi mempunyai sejarah 

yang panjang. Neuendorf (2002) menyatakan analisis isi telah dipakai sejak 4.000 

tahun lalu pada masa Romawi Kuno. Konsepsi Aristoteles mengenai retorika dalah 

salah satu pemanfaatan analisis isi, dimana pesan disesuaikan dengan kondisi 

khalayak. Analisis isi terutama dipakai untuk menganalisis isi media cetak maupun 

elektronik, selain itu analisis isi juga dipakai untuk mempelajari isi semua konteks 

komunikasi baik komunikasi antar pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan 

terdapat dokumen yang tersedia maka analisis isi dapat diterapkan. Seperti yang 

disinggung diatas, analisis juga banyak dipakai di studi lain, analisis isi metode 

ilmiah untuk memepelajari dan menarik kesimpulan suatu fenomena dengan 

memanfaatkan dokumen (teks). 

Pada titik inilah, analisis isi banyak dipakai oleh disiplin ilmu lainnya. 
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Karena banyak bidang studi lainnya memanfatkan dan menggunakan dokumen 

sebagai bahan penelitian. Penggunaan analisis isi terdapat dalam tiga aspek. 

Pertama, analisis isi ditempatkan sebagai metode utama. Kedua, analisis dipakai 

sebagai salah satu metode saja dalam penelitian. Peneliti menggunakan banyak 

metode (survei, eksperimen) dan analisis isi menjadi salah satu metode. Ketiga, 

dipakai sebagai bahan pembanding untuk menguji kesahihan dari kesimpulan yang 

telah didapat dari metode lain, peneliti telah memperoleh data yang diperoleh dari 

metode lain (survei, eksperiman dan sebagainya) dan menggunakan analisis isi 

untuk mengecek apakah kesimpulan yang dibuat oleh peneliti shaih atau tidak, 

didalam hal ini didukung oleh temuan dalam analisis isi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan 

cara mengumpulkan video-video dari akun Youtube Ustadz Hanan Attaki. Lalu 

data-data tersebut akan dianalisis sehingga terbentuk kumpulan data yang telah 

dideskripsikan. Melalui kriteria pemilihan data yaitu dua video dengan penonton 

terbanyak dan merupakan video terpopuler melalui akun Youtube pribadi Ustadz 

Hanan Attaki dan video yang mencakup indikator konsep retorika yang berpusat 

pada konsep retorika Aristoteles yaitu Invention/Discovery (penemuan) 

Dispositio/Arrangement (penyusunan), Elocutio/Style (gaya). 

Pronuntiatio/Delivery (penyampaian). Memoria/Memory (Mengingat). Ethos 

(Kredibilitas), Pathos (Emosi), Logos (logis) maka penulis akan menggunakan 

teknik pengumpul data berupa: 

 

1. Teknik dokumentasi 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan 

data ialah dokumentasi dengan cara menelusuri berbagai dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu melalui potongan scene-scene yang 



 

40 
Elfira Fianita, 2022 

Implementasi Teori The Rethoric Dalam Berdakwah Ustadz Hanan Attaki Di Youtube 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

terdapat pesan dakwah yang terdapat pada ceramah ustadz hanan attaki yang 

berjudu Waktu Lagi Butuh dan Doa Sakit Hati. 

2. Teknik Observasi 

 
Melakukan pengamatan langsung dan bebas terhadap obyek penelitian 

seperti dilakukan dengan melihat dan mengamati potongan scene yang 

menunjukkan adanya konsep retorika Aristoteles baik secara verbal maupun 

non verbal dalam video dakwah Ustadz Hanan Attaki, potongan yang akan 

dipilih dan dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang telah di jabarkan dia 

atas. 

3.5 Sumber Data 

A. Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam sebuah penelitian, adapun 

sumber dari penelitian ini ialah pada akun Youtube ustadz hanan attaki. 

B. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang 

mendukung untuk melengkapi penelitian ini yaitu seperti buku-buku dan 

tulisan-tulisan yang berkenaan tentang penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 
Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
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sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Miles dan huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan data conclusion 

drawing/verification. Komponen dalam analisis data (interactive model) 

1. Reduksi data. 

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada 

temuan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti 

mendapatkan data dari Akun Youtube Ustadz Hanan Attaki. Penulis 

kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data 

yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data 

tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan 
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display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, 

network (jaringan kerja) dan chart. Dalam menyajikan data dalam penelitian 

ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang bagaiamana teori reotika 

dapat terealisasikan dalam dakwah ustadz hanan attaki. Sehingga 

bagaimana penerapan teori reotrika dalam berdakwah lebih mudah 

dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan msih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Unit analisis 

yang akan dimasukkan ke dalam koding diantaranya adalah 

scene,invantion,despositio, arrangement,style,delivery, pada setiap 

potongan adegan (scene) dari dua video dakwah dari Ustadz Hanan Attaki 

yang berjudul “Doa Sakit Hati” dan “Waktu Lagi Butuh”. 

Koder dalam analisis isi sangat penting karena proses ini yang akan 

membaca dan mengkategorikan isi kedalam kategori-kategori yang telah 

dibuat maka dari itu posisi koder sangat lah penting dalam analisis isi. 

(Eriyanto,2013) 

3.7 Teknik Keabsahan data 

 
Menurut Sugiyono, keabsahan data dilakukan untuk mencari pembuktian 

seputar keilmiahan suatu penelitian dan untuk menguji terhadap data yang didapat oleh 
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peneliti. Dalam sebuah penelitian kualitatif, keabsahan data dapat diuji melalui uji 

kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Pada Penelitian 

initeknik keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi. Triangulasi merupakan 

aktifitas untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu 

(Sugiyono, 2019). 

Triangulasi terdiri dari tiga macam, diantaranya adalah: 

a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan 

suatu data melalui 

sumber berbeda dalam penelitian kualitatif. Dari data yang terkumpul kemudian 

dianalisis dan menghasilkan sebuah kesimpulan. 

b. Triangulasi Metode/teknik, yaitu mengumpulkan dan mengecek data dengan 

sumber sama tetapi dilakukan dengan metode yang berbeda seperti wawancara, 

dokumentasi dan observasi. 

c. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan data dengan cara mengumpulkan 

data pada waktu yang berbeda. 

 
Dengan terbatasnya waktu penelitian, peneliti gunakan menggunakan teknik 

keabsahan yaitu triangulasi Metode / teknik, penulis menggunakan 2 metode dengan 

sumber yang sama yaitu dokumentasi dan observasi, penulis melakukan dokumentasi 

dengan mencari video-video ustadz Hanan Attaki pada akun youtubenya atau 

penggalan gambar dari akun youtube nya, dan di dalam teknik observasi penulis 

mengamati, mencari atau menyeleksi video-video apa saja pada Akun Youtube Ustadz 

Hanan Attaki yang akan diteliti dalam penelitian ini. 
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3.8 Tabel Rencana Waktu Penelitian  

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian 
 
 

No Tahapan Kegiatan 
2021 2022 

Nov Des Apr Mei Juni 

1. Studi pendahuluan      

2. Penyusunan proposal penelitian      

3. Ujian Proposal      

4. Pengambilan data      

5. Pengolahan data      

6. Penulisan hasil penelitian      

7. Ujian Skripsi      

 


