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ABSTRAK

Neli Fadilah Mutammimah. Musik dan Humor dalam Ceramah Ustad Agus Salman

Musik dan humor sangat diminati masyarakat, telah banyak diantara pelaku
dakwah memanfaatkan musik dan humor tersebut dalam proses dakwahnya. Ustad
Agus Salman menggunakan musik dan humor sebagai sisipan ceramahnya, ia
memadukan konsep musik, humor dan ceramah yang dinamakan Bajidor (Bareng
Ngajid Bari Bodor).

Penelitian dakwah Bajidor ini belum banyak dilakukan, sehingga penting
untuk mengkaji lebih dalam tentang dakwah Bajidor ini, untuk mengetahui isi
pesan yang disampaikan, untuk mengetahui peran musik dan humor dalam
ceramah Ustad Agus Salman serta efektifitas musik dan humor dalam ceramah
Ustad Agus Salman

Penelitian ini menggunakan konsep efektifitas dakwah, dan tahap perubahan
perilaku untuk mengetahui seberapa besar peran dan efektifitas dakwah yang
dilakukan dalam mempengaruhi khalayak. Dalam komunikasi dakwah, suatu
proses komunikasi dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dengan tujuan
diharapkan akan terjadinya suatu perubahan dan pembentukan sikap yang sesuai
dengan tuntunan Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
metode studi kasus, dimana data yang didapatkan adalah melalui beberapa sumber
referensi bacaan, observasi, wawancara, dan analisis data. Data dikumpulkan
melalui observasi langsung ke lapangan, terlibat langsung dengan mad’u
mengikuti jalannya dakwah, kemudian melalui wawancara dengan Ustad Agus
Salman, dan dengan mad’u yang terlibat langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan yang terdapat dalam Bajidor
ini diantaranya mengenai akidah, ibadah syari’at dan akhlak. Musik yang
digunakan dalam Bajidor ini memenuhi standar yang telah ditentukan serta
memiliki unsur rekreatif, edukatif dan aplikatif bagi para jama’ah. Humor yang
disampaikan hanya sedikit yang masuk dalam kriteria standar etis dan estetis.
Serta didapatkan pula bahwa dakwah Bajidor berperan pada aspek perubahan
perilaku jama’ah, diantaranya aspek kognitif atau dari hasil yang didapatkan
berupa perubahan pemahaman, aspek afektif atau dari hasil yang didapatkan
berupa perubahan emosi, dan aspek behavioral atau dari hasil yang didapatkan
berupa perubahan perilaku. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa
efeketifitas musik dan humor dalam ceramah Agus Salman dapat memenuhi
indikator efektifitas dakwah, diantaranya ceramah yang disampaikan dapat
menumbuhkan pemahaman jama’ah, menghibur jama’ah, membangun hubungan
yang baik antara penceramah dan jama’ah, membentuk perubahan dalam diri
jama’ah, dan mendorong jama’ah untuk melakukan akhlak Rasulullah SAW.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat beberapa pesan dalam
ceramah Bajidor serta dengan adanya musik dan humor dalam ceramah memiliki
peran sehingga dapat mendukung dalam efektifitas ceramah yang dilakukan.


