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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Media massa dapat digunakan sebagai sarana informasi. Kehadiran 

media massa saat ini sudah tidak asing lagi dalam masyarakat, seperti media 

cetak dan media elektronik. Media cetak dapat berupa koran, majalah, poster, 

dan lain-lain. Media elektronik dapat berupa internet, radio, televisi, dan lain-

lain. Media-media tersebut digunakan oleh berbagai kalangan dalam 

masyarakat seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. 

Media massa sebagai wahana yang berkesan untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat. Media massa dapat masuk dalam lapisan 

masyarakat karena kemajuan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat itu 

sendiri. Kemunculan berbagai bentuk media massa membuktikan 

perkembangan teknologi dalam masyarakat telah berkembang pesat. 

Penggunaan internet telah meluas seperti laman blog kemudian berbagai acara 

di televisi dan radio. Media massa memiliki peranan dan tanggung jawab serta 

amanah dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat.  

Penggunaan media elektronik terutama televisi telah digunakan di 

dalam masyarakat. Masyarakat menggunakan televisi sebagai hiburan saja. 

Namun, sebenarnya tidak hanya itu, televisi juga bisa digunakan sebagai 

sarana informasi seperti berita, dakwah, dan informasi-informasi lainnya. 

Melalui informasi-informasi jika dimaknai secara bijak maka akan 

memberikan informasi bagi masyarakat. Orang tua juga dapat mendampingi 

anak ketika menonton televisi agar informasi yang dari televisi dapat dicerna 

dengan baik. 

Acara dakwah selain di televisi  juga bisa melalui internet seperti 

acara televisi yang diunggah kembali di Youtube. Acara tersebut seperti acara 

“Islam Itu Indah” oleh Ustaz Muhammad Nur Maulana, “Mamah dan AA” 

oleh Mamah Dedeh, “Chatting dengan YM” oleh Ustaz Yusuf Mansyur, dan 

lain-lain. Melalui dai-dai tersebut penyebaran dakwah menjadi mudah 
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mengingat masyarakat indonesia sudah memiliki berbagai alat elektronik. 

Media melalui internet dapat diakses tanpa syarat tertentu sehingga 

masyarakat tidak kesulitan. 

Acara televisi yang diisi oleh Ustaz Muhammad Nur Maulana dinamai 

“Islam itu Indah”. Acara tersebut ditayangkan di Trans TV. Acara tersebut 

memberikan dakwah yang disampaikan oleh Ustaz Maulana dan dihadiri oleh 

beberapa peserta dari kalangan biasa maupun dari kalangan artis. Sebagai 

ustaz artis atau ustaz yang sering muncul di media massa, Ustaz Maulana 

memiliki keunikan dengan gaya bicaranya yang unik dan banyak mengandung 

humor. Meskipun demikian ia tetap menyampaikan dakwah dengan baik. 

Dakwah sebagai sumber informasi keislaman hendaknya benar-benar 

disampaikan dengan baik. Maksudnya baik di sini bisa dari segi penyampaian 

maupun dari segi isi. Penyampaikan dakwah tidak hanya diperlukan ilmu 

pengetahuan tentang materi saja namun juga dalam penyampaian bahasanya. 

Seringkali yang disampaikan oleh dai dari melenceng topik dan tidak 

mendukung topik sama sekali. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu 

isi dari dakwah.  

Struktur dalam suatu wacana tidak dapat diabaikan. Suatu wacana, 

baik wacana lisan maupun wacana tulis memiliki struktur. Struktur wacana 

tersebut meliputi struktur makro, Superstruktur, dan struktur mikro. Struktur 

mikro juga dapat dipecah menjadi beberapa bidang kebahasaanyaitu semantik, 

sintaksis, stilistik, dan retoris. Keseluruhan struktur tersebut dapat saling 

mendukung membentuk wacana yang padu. 

Setiap kali menyampaikan dakwah, seorang dai memiliki topik atau 

inti pembicaraan yang jelas. Topik yang jelas akan menyebabkan struktur dan 

isi wacana menjadi jelas, namun sebaliknya topik yang tidak jelas akan 

menyebabkan kekaburan wacana. Topik-topik tersebut dijabarkan menjadi 

beberapa subtopik untuk mempermudah penyampaian. Subtopik-subtopik 

tersebut mendukung topik utama. Setelah itu seorang dai bisa menyampaikan 

dakwahnya dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya dengan pantun, analogi, 

humor, lagu, dan lain-lain.  
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Penyampaian dakwah dengan cara apapun tidak menjadi masalah 

asalkan tujuan tersampaikan. Namun, terkadang seorang dai menyampaikan 

sesuatu yang tidak perlu atau melenceng dari topik. Hal demikian juga tidak 

disadari oleh pendengar karena mereka sudah larut dengan dakwah yang 

disampaikan oleh seorang dai, misalnya karena kelucuannya atau keunikannya 

dalam menyampaikan dakwah. Seorang dai memiliki tanggung jawab dalam 

menyampaikan dakwah demikian pula para pendengar juga memiliki 

tanggung jawab dalam menerima suatu dakwah. Pendengar tidak hanya 

menerima namun juga bijak dalam pengaplikasiannya. Kajian mengenai 

bahasa dakwah ini menarik untuk diteliti. Topik-topik dalam bahasa dakwah 

beragam dan tidak terbatas, isi dalam bahasa dakwah mampu mencakup 

semua aspek kehidupan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, ada tiga masalah 

yang akan dibahas. 

1. Bagaimana struktur makro dalam bahasa dakwah Ustaz Muhammad Nur 

Maulana di Youtube? 

2. Bagaimana superstruktur dalam bahasa dakwah Ustaz Muhammad Nur 

Maulana di Youtube? 

3. Bagaimana struktur mikro dalam bahasa dakwah Ustaz Muhammad Nur 

Maulana di Youtube? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai. 

1. Menganalisis struktur makro dalam bahasa dakwah Ustaz Muhammad 

Nur Maulana di Youtube. 

2. Menganalisis superstruktur dalam bahasa dakwah Ustaz Muhammad Nur 

Maulana di Youtube. 

3. Menganalisis struktur mikro dalam bahasa dakwah Ustaz Muhammad Nur 

Maulana di Youtube. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya khasanah penelitian di bidang linguistik. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya di bidang 

linguistik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1) Siswa mampu menggunakan struktur topikalisasi dalam 

menganalisis suatu wacana. 

2) Guru dapat memanfaatkan bahasa dakwah sebagai media dalam 

pembelajaran bahasa. 

b. Bagi Masyarakat 

1) Mempermudah menangkap gagasan dalam wacana berdasarkan 

struktur topikalisasi. 

2) Memperlancar komunikasi dengan bahasa yang baik melalui 

bahasa dakwah. 

c. Bagi Peneliti 

1) Peneliti mampu mengembangkan ilmu kebahasaan melalui bahasa 

dakwah.  

2) Mengangkat kemenarikan bahasa dari suatu wacana dari media. 

 

 

 

 

 

 

 


