
PESAN DAKWAH DALAM SIARAN BENGKEL HATI MAS DANU DI 

STASIUN TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) 

(Studi Terhadap Metode Penyembuhan Lewat Qolbu) 

 

 
SKRIPSI 

 

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam 

 

Disusun oleh : 

Erisa Mirzalina Siregar 

05210031 

 

Pembimbing : 

I. Drs. Mokh. Sahlan, M. Si. 

II. Dra. Evi Septiani TH, M. Si. 

 

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2010



 

ii 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga       FM- UINSK- BM-05-06/ R0 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR 

Hal : Persetujuan Skripsi 
Lamp :  
 
Yth. Dekan Fakultas Dakwah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Di Yogyakarta 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat 
bahwa skripsi Saudara : 

Nama :  Erisa Mirzalina Siregar 

NIM :  05210031 

Judul Skripsi :  Pesan Dakwah Dalam Siaran Bengkel Hati Mas Danu Di    
Stasiun Televisi Pendidikan Indonesia ( Studi Terhadap 
Metode Penyembuhan Lewat Qolbu) 

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/ Program Studi 
Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Komunikasi 
Islam. 

 Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di 
atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Yogyakarta, 25 Pebruari 2010 

Pembimbing I                                                             Pembimbing II 

 

 

Drs. Mokh. Sahlan, M. Si                                           Dra. Evi Septiani TH M. Si 
NIP.19680501 199303 1 006                                     NIP.19640923 199203 2 001 



 

iii 



 

iv 

MOTTO 

 

÷βÎ) óΟçFΨ|¡ ôm r& óΟ çFΨ|¡ ôm r& ö/ä3Å¡ àΡL{ ( ÷βÎ) uρ öΝè?ù'y™ r& $ yγn=sù 4 

  
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 

jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri” 

( QS. Al Isra : 07) 
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ABSTRAKSI 

Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan 
kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia tentu akrab dengan berbagai 
macam penyakit, baik ringan maupun berat. Keinginan untuk terlepas dari segala 
macam penyakit inilah yang membuat manusia khususnya umat Islam berupaya 
menyingkap berbagai metode pengobatan. Metode penyembuhan yang digunakan 
dalam siaran bengkel hati mas Danu di Televisi Pendidikan Indonesia berusaha 
menyikap berbagai solusi penyembuhan dengan memperbaiki sifat, kebiasaan dan 
kelakuan buruk, hingga berbagai macam penyakit bisa dihindari. Nasehat yang 
disampaikan oleh narasumber merupakan tiga prinsip pokok ajaran Islam yang 
terdiri dari Aqidah, Akhlak dan Syariah. 

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif, 
yang tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi 
analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Pengolahan data dilakukan dengan 
analisis isi yang menggunakan prosedur penggolongan untuk membuat 
kesimpulan dan data (teks) terhadap konteksnya, sedangkan tipe penelitian adalah 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan 
data deskripsi berupa kata-kata atau obyek penelitian. 

 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nasehat yang disampaikan oleh 

narasumber mengandung tiga prinsip pokok yaitu, nasehat yang mengandung nilai 
aqidah adalah jangan meninggalkan shalat, taubat nasuha dan jangan berputus asa. 
Sedangkan nasehat yang mengandung nilai akhlak antara lain; bersabar terhadap 
pasangan, menghargai suami atau istri, berbakti kepada kedua orangtua serta 
larangan marah. Nasehat yang mengandung nilai syariah antara lain 
bermusyawarah, tolong menolong serta menikah jika telah mampu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN     

         

A. Penegasan Judul                              

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari adanya 

kesalahpahaman terhadap judul " Pesan Dakwah Dalam Siaran Bengkel Hati Mas 

Danu di Stasiun Televisi Pendidikan Indonesia", maka terlebih dahulu ditegaskan 

maksud judul di atas sebagai berikut: 

  1.  Pesan Dakwah 

           Pesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, 

nasehat, permintaan, yang disampaikan kepada orang lain.1 Sedangkan 

dakwah menurut istilahnya mengandung arti yang beraneka ragam, 

tergantung sudut pandang yang memberikan pengertian atau definisi 

kepada istilah berikut.2 Menurut Slamet Suhaimin Abda, dakwah adalah 

mengajak, baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain untuk berbuat 

baik atau berakhlak mulia dengan meninggalkan perbuatan- perbuatan 

yang tercela (yang dilarang), membersihkan hati yang kotor, sesuai 

dengan ajaran Islam atau sesuai  dengan ketentuan- ketentuan yang telah 

digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya.3 

                                                            
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1990), hlm 677. 
2 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Straregi Dakwah Islam, (Al lkhlas Surabaya Indonesia, 1983), 
hlm. 17 
3 Slamet Suhaimin Abda, Prinsip-prinsip Metodologi Dakwah, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 
hlm. 29-30. 
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Dalam hal ini komunikator menyampaikan pesan kepada 

komunikan yang berisi nasehat, ajakan atau seruan untuk berakhlakul 

karimah, meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, membersihkan hati 

yang kotor, agar bisa hidup bahagia dunia akhirat, sehat jasmani dan 

ruhani, karena adanya hubungan yang erat antara perbuatan sehari- hari 

yang dilakukan dengan penyakit yang diderita. Sedangkan menurut Toto 

Tasmara, pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumber dari al 

Qur’an dan As Sunnah baik secara lisan maupun tulisan, meliputi pesan 

aqidah (keimanan), syariah,dan akhlak.4 

 Jadi, yang dimaksud dengan pesan dakwah dalam penulisan ini 

adalah nasehat yang disampaikan oleh narasumber berupa anjuran untuk 

melakukan perbuatan mulia dan meninggalkan perbuatan tercela sebagai 

solusi dari berbagai macam penyakit sesuai dengan ajaran Islam atau 

sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan 

Rasul-Nya dalam siaran bengkel hati di stasiun Televisi Pendidikan 

Indonesia yang selanjutnya disingkat TPI. 

2.    Siaran Bengkel Hati 

 Siaran bengkel hati adalah siaran yang berisi pengajian dan 

ceramah serta tanya jawab seputar masalah penyakit dan solusi 

penyembuh yang berhubungan dengan perbuatan kita sehari- hari yang 

berdampak pada kesehatan. Acara yang dipandu oleh mas Bayu Oktara 

                                                            
4 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah , (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 43 
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ini menghadirkan mas Danu sebagai narasumber. Pada acara bengkel hati 

ini mas Danu juga memberikan kesempatan kepada pemirsa atau jamaah 

yang ada di Masjid Annida, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk 

berkonsultasi seputar kesehatan, dan segala kemelut hidup. Disiarkan di 

stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) sejak tahun 2007, 

ditayangkan setiap Minggu Jam 04.30 - 06.00 WIB dan Senin Jam 04.30 

- 05.30 WIB. 

3.  Mas Danu 

 Mas Danu atau Djoko Ismanu Herlambang, beliau selaku tokoh 

utama Akhlak Mulia Center yang selanjutnya di singkat AMC, lahir di 

Pati tanggal 4 Desember 1964, kini tinggal di Sleman, Yogyakarta. 

Beliau adalah sarjana teknik sipil UII (Universitas Islam Indonesia) 

Yogyakarta. Selama bertahun-tahun beliau mempelajari, memperdalam 

dan mempraktekkan isi al Qur’an dan Assunnah, sehingga dari sanalah 

Allah SWT memberikan kepahaman kepada beliau, menemukan 

hubungan yang erat antara sakit dengan akhlak seseorang. 

4.  Stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 

Stasiun Televisi Pendidikan Indonesia atau yang biasa disingkat 

TPI ialah stasiun televisi swasta kedua di Indonesia setelah stasiun 

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Stasiun ini mulai mengudara 

secara nasional pada tanggal 23 Januari 1991. Stasiun ini dimiliki oleh 

perusahaan Media Nusantara Citra (MNC) yang juga menaungi stasiun 

televisi RCTI dan Global TV. Pada awalnya TPI hanya ingin menyiarkan 
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siaran berbentuk pendidikan saja. Tetapi lama-kelamaan mereka juga 

menyiarkan acara-acara lain, termasuk kuiz-kuiz dan drama seperti 

stasiun televisi yang lain di Indonesia.5 

Jadi, yang dimaksud dengan pesan dakwah dalam siaran bengkel 

hati mas Danu di stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) ialah 

nasehat yang disampaikan oleh narasumber berupa anjuran untuk 

melakukan perbuatan mulia dan meninggalkan perbuatan tercela sebagai 

solusi dari berbagai macam penyakit sesuai dengan ajaran Islam atau 

sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan 

Rasul-Nya dalam siaran bengkel hati mas Danu di TPI setiap Minggu 

pukul 04.30-06.00 WIB dan Senin pukul 05.00- 06.00 WIB 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Tak bisa dipungkiri bahwa sejak zaman dahulu kesehatan adalah suatu hal 

yang paling utama dan paling dicari oleh manusia. Karena dengan tubuh yang 

sehat maka aktivitas sehari-hari akan terasa nyaman. Hidup juga akan terasa lebih 

tenang. Lain halnya bila tubuh terserang penyakit maka aktivitas sehari-hari akan 

terganggu dan luapan emosional akan lebih mudah muncul, lebih mudah marah, 

jengkel dan membuat hidup semakin tidak nyaman. Menurut Islam semua 

musibah atau bencana yang mendera manusia adalah disebabkan oleh perbuatan 

                                                            
5 http : // www.akhlak muliacentre.com. Yudha Indonesia, Personal Blog-blog informasi,Ilmu 
Pengetahuan dan Hiburan 
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manusia itu sendiri, baik itu berupa penyakit, kecelakaan, kehilangan, bencana 

alam, bahkan hingga kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : 

!$̈Β y7 t/$ |¹ r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ |¡ ym z⎯ Ïϑ sù «!$# ( !$tΒ uρ y7 t/$|¹ r& ⎯ÏΒ 7π y∞ Íh‹y™ ⎯Ïϑ sù y7 Å¡ø ¯Ρ 4 

y7≈oΨù=y™ ö‘ r&uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Zωθß™ u‘ 4 4’s∀ x. uρ «!$$ Î/ # Y‰‹Íκ y− ∩∠®∪  

Artinya:  “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa 
saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. kami 
mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah 
menjadi saksi.”6 

 
Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan 

kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia tentu akrab dengan berbagai 

macam penyakit, baik ringan maupun berat. Keinginan untuk terlepas dari segala 

macam penyakit inilah yang membuat manusia khususnya umat Islam berupaya 

menyingkap berbagai metode pengobatan. Berbagai cara digali, dikelola dan 

diklaim berasal dari al Qur'an untuk mengupayakan kesembuhan penyakit. Mulai 

dari membaca beberapa ayat hingga menuliskannya di atas selembar kertas lalu 

dibakar, abunya dimasukkan ke dalam air dan diminum. Ada juga yang 

menggunakan hewan sebagai media pengobatan, tujuannya agar penyakit 

berpindah ke tubuh hewan tersebut. 

Ditengah maraknya problematika kehidupan manusia yang menginginkan 

kesembuhan, muncul fenomena Ponari si dukun cilik yang dapat dipercaya 

                                                            
6 QS. An Nisa, 4: 79 Al Qur’an dan Terjemahnya (Assalamah : Semarang 2001) hlm. 192 
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mengobati segala macam penyakit melalui sebuah batu yang dicelupkan ke dalam 

air dengan harapan menjadi solusi kesembuhan.7 

  Teknik pengobatan alternatif dewasa ini juga sudah sangat berkembang di 

Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, saat ini penayangan pengobatan 

alternatif diberbagai media khususnya televisi sudah menjadi tren tersendiri, 

pengobatan yang diyakini sebagian masyarakat bisa menyembuhkan segala bentuk 

penyakit, bahkan menjadi keyakinan untuk selalu berobat ke "orang pintar" 

daripada berobat ke dokter. Salah satunya ialah pengobatan ala mas Danu yang 

menggunakan pendekatan di luar medis.  

Pengobatan spiritual ini mengajak pasiennya untuk senantiasa dekat dengan 

Tuhan dan merubah akhlak yang buruk menjadi akhlakul karimah yang dipercayai 

mampu mempercepat proses kesembuhan dari pasien, baik itu penyakit medis 

maupun non medis. Djoko Ismanu Herlambang, atau lebih dikenal dengan 

panggilan mas Danu selaku narasumber selama bertahun-tahun mempelajari, 

memperdalam dan mempraktikan isi al Qur'an dan Assunnah, sehingga dari 

sanalah beliau menemukan hubungan yang erat antara sakit dengan akhlak 

seseorang. Beliau berpendapat bahwa sumber segala penyakit yang diderita 

manusia adalah dirinya sendiri. 

Sikap yang tidak baik dalam hidup sehari-hari dan dilakukan secara terus 

menerus akan mengakibatkan tubuh menjadi sakit. Ini adalah metode 

penyembuhan yang tidak pernah orang sebelumnya tahu bahwa dimana hanya 

dengan memperbaiki sifat, kebiasaan dan kelakuan buruk, maka berbagai macam 

                                                            
7 http :// www.kompas.com. Kolom Berita, Dukun cilik MuhammadPonari  (Selasa, 10 februari 
2009) 
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penyakit bisa dihindari. Penelitian membuktikan bahwa sebagian besar penyakit 

memang disebabkan karena gaya hidup dan pola makan yang tidak benar. 

Terbukti  beberapa penyakit yang menyebabkan tubuh sakit ternyata berkaitan erat 

dengan kondisi emosi yang tidak stabil, pikiran yang selalu negatif serta 

kepribadian (akhlak) buruk yang dimiliki.8 Dan memang sebagian besar penyakit 

manusia disebabkan oleh perilaku buruk dan pola pikir atau sudut pandang yang 

salah dalam menyikapi kehidupan ini. Hampir bisa dipastikan seseorang yang 

mempunyai pola pikir negative atau tidak berpikir positif dalam hidupnya akan 

mendapatkan masalah dan ujian dari Tuhan.9 

 Perkembangan dunia informasi, komunikasi dan tekhnologi semakin 

berkembang dan bisa dikatakan mencapai titik kulminasinya, sejak media cetak 

maupun sarana audio visual seperti Radio dan TV ditemukan, maka revolusi 

dalam bidang informasipun terjadi. Dalam hal ini dengan semakin banyaknya 

jenis majalah, surat kabar dan tabloid yang dari hari ke hari oplahnya terus 

meningkat, serta adanya radio atau televisi informasipun bisa diterima mulai dari 

kota hingga ke pelosok desa tanpa harus keluar rumah. Bahkan dengan berbaring 

di tempat tidur pun informasi itu diperoleh dengan mudah. 

 Berkaitan dengan dunia dakwah dalam Islam pun harus melakukan proses 

reformasi penyampaian yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan 

zaman. Islam merupakan agama Rahmatan lil’ alamin ( rahmat bagi seluruh 

alam). Islam mengajarkan banyak hal mengenai cara untuk menyebarkan dakwah 

                                                            
8 http://www.wiedz.wordpress.com.  4 Sifat Buruk Penyebab Sakit, (Ditulis pada 19 Juni 2007 
oleh Widya Wicaksana) 
9 http://didiksugi.blogspot.com/2008/12/belajar-kejujuran-dari-ustad-Danu-di.html 
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Islam dengan jalan seruan dan ajakan, baik pada diri sendiri maupun orang lain 

untuk berbuat baik menurut ajaran agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 

dan Rasul- Nya. 

 Rasullulah menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya secara 

sembunyi- sembunyi kemudian setelah turun firman Allah beliau memberikan 

strategi dakwahnya secara terang- terangan dengan tujuan untuk menyeru kepada 

kebaikan dan mencegah dari yang munkar, sebagaimana firman Nya; 

⎯ ä3tF ø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθããô‰tƒ ’n< Î) Î ösƒø: $# tβρ ããΒù'tƒuρ Å∃ρ ã÷èpRùQ$$ Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯tã Ì s3Ψßϑ ø9$# 4 

y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ ãΝ èδ šχθßsÎ= ø ßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪  

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”10  

 
 Agama mengatur bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan sesama 

manusia dan antara umat manusia dengan tuhannya. Demikian pula dengan ajaran 

Islam, agama adalah petunjuk bagi manusia dan manusia senantiasa terkontrol 

dalam tingkah laku yang luhur, saling mengasihi dan mencintai. 

 Salah satu pilihan yang tepat sebagai sarana berdakwah adalah 

pemanfaatan siaran televisi yang merupakan pilihan yang sangat praktis, karena 

dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan penontonpun dapat menerima 

pesan- pesan dakwah dengan jelas tidak terhalang oleh ruang, waktu dan tempat.  

Televisi merupakan media elektronik audio visual yang disebut juga sebagai 

                                                            
10 QS. Ali Imran, 3: 104, Al Qur’an dan Terjemahnya (Assalamah : Semarang 2001) hlm. 133 
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media pandang dengar, atau sambil didengar langsung dapat pula dilihat. Fungsi 

pertelevisian secara universal adalah mendiskusikan informasi (to inform), 

mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan mempengaruhi (to 

influence), yang pada kenyataannya sudah dipenuhi oleh semua stasiun televisi 

baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta sehingga pada  dasarnya 

tujuan mereka sama.11 

Adapun ketertarikan penulis terhadap judul di atas adalah untuk mengadakan 

penelitian terhadap siaran bengkel hati mas Danu di TPI yang menggunakan 

metode penyembuhan lewat akhlak atau perbuatan sehari- hari. Sebagai seorang 

da'i dengan latar belakang pendidikan yang berorientasi untuk berdakwah baik 

lewat media televisi, radio ataupun media cetak ataupun lainnya, akhlak 

menempati tempat yang penting. Seseorang yang berprilaku terpuji, dapat 

melakukan kewajiban yang menjadi hak terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, 

terhadap makhluk lain dan terhadap sesama manusia.12 Sehingga pesan dakwah 

yang disampaikan itu dapat mudah diterima oleh masyarakat luas.  

Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menganalisa siaran-siaran 

dalam bentuk CD edisi siaran bulan Maret, yaitu 22 Maret 2009 pukul 04.30-

06.00 WIB, 23 Maret 2009 pukul 05.00- 06.00 WIB, 29 Maret 2009 pukul 04.30-

06.00 WIB dan 30 Maret 2009 pukul 05.00- 06.00 WIB. Hal itu dikarenakan 

tema-tema yang diangkat merupakan dasar dari perbuatan- perbuatan tercela yang 

dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti durhaka pada orang tua, 

                                                            
11 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter Profesional, (Bandung Remaja 
Rosdakarya, 2005), hlm. 27. 
12 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al- Qur`an, (Jakarta : Amzah, 2007) hlm. 3 
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menzhalimi pasangan, mengatasi marah dan sebagainya. Tema seperti ini juga 

bertujuan untuk melihat secara lebih detail dan bisa menyentuh substansi pesan 

yang terkandung dalam siaran bengkel hati mas Danu di TPI.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut : nasehat apa saja yang disampaikan oleh narasumber 

sebagai solusi dari berbagai macam penyakit yang diderita, sesuai dengan ajaran 

Islam atau sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh Allah 

dan Rasul Nya dalam siaran bengkel hati mas Danu di TPI? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui nasehat yang apa saja yang disampaikan oleh 

narasumber sebagai solusi dari berbagai macam penyakit yang diderita sesuai 

dengan ajaran Islam atau sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah 

digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam siaran bengkel hati mas Danu di TPI. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

1. Memberikan informasi bagi pembaca tentang nasehat apa saja yang 

disampaikan oleh narasumber sebagai solusi dari berbagai macam penyakit 

yang diderita sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan ketentuan- 
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ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam siaran 

bengkel hati mas Danu di TPI. 

2. Diharapkan hasil dan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi yang berminat melakukan penelitian tentang pesan dakwah 

yang terdapat diberbagai media televisi. 

3. Sebagai tugas akhir pendidikan strata satu di Fakultas Dakwah Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SU-KA) Yogyakarta yang merupakan 

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana bagi penulis. 

 

F.  Telaah Pustaka 

 Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan 

banyak penelitian yang membahas mengenai pesan dakwah, diantaranya adalah: 

1. Laila Fitriani, mahasiswi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2008, yang melakukan kajian terhadap Dakwah 

MQTV  (Manajemen Qolbu Televisi) pada Santri Ponpes Daarut Tauhid 

Bandung.13Tipe penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, di 

mana peneliti mendeskripsikan atau mengkontruksi wawancana secara 

mendalam terhadap subyek penelitian dan menganalisa serta meneliti 

obyek penelitian yaitu dakwah MQTV (Manajemen Qolbu Televisi) pada 

santri Pondok Pesantren Daarut Tauhid. 

2.  Indrayana, mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

pada tahun 2008 dengan judul Siaran "Yang Muda Yang Beragama" di 

                                                            
13 Laila Fitriani,Dakwah MQTV Pada Santri Ponpes Daarut Tauhid (Yogyakarta : Skripsi, 
Fakultas Dakwah UIN SU-KA Yogyakarta, 2002) 



12 

 

ANTV (studi tentang proses komunikasi).14 Kajian dari Indriyana adalah 

pada proses komunikasinya. 

3.  Muhammad Syafi'i, mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga     

Yogyakarta dengan judul "Muatan Pesan Dakwah Dalam Acara 

Pengobatan  Alternatif di Cakra TV Semarang pada Episode Bulan Mei 

2008".15 Penelitian tersebut menggunakan metode analisis kualitatif dan 

membahas tentang teknik pengolahan pesan serta variasinya. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

aspek yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai pesan dakwah yang berupa 

pesan akidah, akhlak dan syariah. Sedangkan penelitian ini peneliti akan 

menyusun pesan dakwah yang ada dalam acara siaran bengkel hati mas Danu di 

TPI, yang antara lain pesan dakwah itu meliputi pesan akidah, akhlak dan syariah. 

 

G. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik merupakan landasan berfikir, atau sebagai sudut pandang 

dalam memecahkan masalah yang akan diungkap. Kerangka teori berguna sebagai 

tolak ukur untuk dijadikan pembanding bagi kondisi nyata segala sesuatu yang 

terdapat di dalam masalah penelitian. Untuk penelitian ini, penulis mengambil 

kerangka teoritik sebagai berikut: 

                                                            
14 Indrayana, Siaran Yang Muda Yang Beragama, (Yogyakarta : Skripsi, Fakultas Dakwah lAIN 
SU-KA Yogyakarta,2002) 
15 Muhammad Syafi'i, Muatan Pesan Dakwah Da1am Acara Pengobatan Alternatif di Cakra TV 
Semarang (Yogyakarta : Skripsi, Fakultas Dakwah UIN SU-KA Yogyakarta, 2002) 
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1. Tinjauan tentang Pesan Dakwah 

a.  Tinjauan tentang pesan 

Pesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, 

nasehat, permintaan, yang disampaikan kepada orang lain, baik secara 

lisan maupun tulisan. Isi pesan merupakan inti dan aktivitas komunikasi 

yang dilakukan karena isi pesan itulah yang merupakan ide atau gagasan 

komunikator yang dikomunikasikan kepada komunikan.  

Proses penyampaian pesan disebut dengan komunikasi,  menurut 

Onong Uchjana Effendy : Komunikasi adalah proses penyampaian oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, 

pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tidak 

langsung melalui media.16 

Dalam proses komunikasi terdapat komponen yang menjadi syarat 

dari komunikasi yaitu : komunikator (sender) yang menyampaikan pesan 

kepada komunikan (receiver) melalui media (channel) dan kemudian 

komunikan memberikan umpan balik (feed back) atas pesan (effect)17. 

Media atau channel yang digunakan untuk mediasi pesan ialah 

media massa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari  seperti surat 

kabar, majalah, televisi radio dan sebagainya. Dalam siaran bengkel hati 

mas Danu di TPI, dapat dinilai posisi mas Danu sebagai narasumber 

sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan dakwah, televisi 

                                                            
16 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung : Remadja Karya 
1998), hlm 5 
17 Ibid 
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sebagai media atau channelnya dan para pemirsa di rumah maupun 

dilokasi siaran serta tim yang terlibat dalam produksi siaran ialah sebagai 

komunikan. 

b.  Pengertian dakwah 

Dakwah ditinjau dan etimologi (bahasa) berasal dan bahasa Arab 

da`a- yad'u- da`watan, yang berarti: memanggil, mengajak dan menyeru. 

Sedangkan dakwah menurut istilahnya mengandung arti yang beraneka 

ragam, tergantung sudut pandang yang memberikan pengertian atau 

definisi kepada istilah berikut. 

Menurut Slamet Suhaimin Abda, dakwah adalah mengajak, baik 

pada diri sendiri ataupun pada orang lain untuk berbuat baik atau 

berakhlak mulia dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela 

(yang dilarang), membersihkan hati yang kotor, sesuai dengan syariat 

Islam atau sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh 

Allah dan Rasul-Nya, baik secara lisan maupun tulisan, langsung atau 

tidak langsung.18 

Pengertian dakwah di atas menunjukkan bahwa cara atau metode 

yang digunakan untuk berdakwah adalah dengan lisan maupun tulisan, 

sedangkan materi dakwah tidak hanya terbatas pada persoalan normatif 

seperti fiqh, dzikir atau masalah ritual saja, tetapi dapat juga menyangkut 

berbagai aspek kehidupan manusia seperti masalah kesehatan yang 

sangat penting untuk dicari solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. 

                                                            
18 Slamet Suhaimin Abda, op.Cit.hlm. 29-30 
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Tetapi lebih lengkapnya menurut Muhammad Munir dan 

Muhammad Ilaihi unsur- unsur dakwah, antara lain19: 

1) Subyek dakwah (Da’i) 

  Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, 

tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, 

kelompok atau lewat lembaga/ organisasi.20 Seorang da’i akan 

menjadi panutan seperti halnya Rasullulah karena da’i merupakan 

penyambung ajaran Islam dari apa yang telah disampaikan oleh 

Rasullulah. Dalam hal ini da’i dalam siaran bengkel hati mas Danu 

di TPi adalah mas Danu atau ustadz Danu. 

2) Obyek dakwah (Mad’u) 

  Mad’u adalah sasaran dakwah, penerima apa yang 

disampaikan oleh da’i yaitu manusia secara keseluruhan. seorang 

da’i hendaknya memahami keadaan mad’u yang beraneka ragam 

latar belakang dan kedudukannya. Masyarakat sebagai sasaran 

dakwah merupakan unsur penting dalam aktifitas dakwah. Tanpa 

sasaran dakwah, maka tidak bisa dikatakan sebagai aktifitas 

dakwah. Oleh karena itu da’i hendaknya mempunyai pengalaman 

dan pengetahuan yang erat hubungannya dengan masalah 

masyarakat, misalnya tentang psikologi, sosiologi dan ilmu 

pengetahuan lain yang erat kaitannya dengan masyarakat. 

 

                                                            
19 Muhammad Munir dan Muhammad Ilaihi, Manajemen Dakwah, Jakarta: Kencana, 2006. hlm 21 
20 Ibid, hlm 21 
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3) Metode dakwah 

 Adapun metode dakwahnya adalah: 

a) Ceramah, adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak 

diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang da'i pada 

suatu aktifitas dakwah. Ceramah dapat bersifat propaganda, 

kampanye, pidato (retorika), khutbah dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini, mas Danu sebagai narasumber atau da'i 

menggunakan metode ini untuk menyampaikan pesannya 

melalui siaran bengkel hati di TPI 

b) Tanya jawab, adalah penyampaian materi dakwah dengan cara 

mendorong sasarannya untuk menyatakan sesuatu masalah 

yang  dirasa belum mengerti dan da'i sebagai penjawabnya. 

Metode ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat sesuai 

dengan kebutuhannya, sebab dengan bertanya berarti orang 

ingin mengerti dan dapat mengamalkannya. Oleh karena itu 

jawaban pertanyaan sangat diperlukan penjelasan dan 

pembahasan yang sedalam-dalamnya.21 Metode ini dipakai juga 

dalam siaran bengkel hati mas Danu di TPI. Tanya jawab 

dilakukan ketika mas Danu (da'i) telah selesai menyampaikan 

materi dakwah. 

c) Demonstrasi, berdakwah dengan cara memperlihatkan suatu 

contoh, baik berupa benda, peristiwa, perbuatan dan sebagainya 

                                                            
21 Asmuni Syukir, Op cit, hlm. 123-124 
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dapat dinamakan bahwa seorang da'i yang bersangkutan 

menggunakan metode ini. Artinya suatu metode dakwah, 

dimana seorang da'i memperlihatkan sesuatu atau mementaskan 

sesuatu terhadap sasaran dakwahnya, dalam rangka mencapai 

tujuan dakwah yang diinginkan.22 Dalam hal ini metode 

demonstrasi dipakai dalam siaran bengkel hati mas Danu di 

TPI. Mas Danu sebagai narasumber akan mengobati pasien atau 

jamaah yang hadir dengan menyentuh bagian tubuh yang sakit. 

Tujuannya agar berkurang rasa sakit pada penderita. 

4) Media dakwah ( Wasilah) 

  Wasilah adalah alat atau media yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah. Media menurut etimologi berasal 

dari bahasa Latin yaitu "median"  yang berarti alat perantara. 

Sedangkan kata media merupakan jamak dari  kata median 

tersebut. Pengertian semantiknya media berarti segala sesuatu yang 

dapat dijadikan alat perantara untuk mencapai tujuan tertentu.23 

Dengan demikian media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dakwah. 

Media dakwah bukan saja berperan sebagai alat bantu dakwah, 

namun bila ditinjau dakwah sebagai suatu sistem yang mana sistem 

ini terdiri dari beberapa komponen satu dengan lainnya saling 

terkait, maka dalam hal ini media dakwah mempunyai peranan atau 
                                                            
22 Ibid. hlm. 145-146. 
23 Ibid. hlm, 163 



18 

 

kedudukan yang sama dibanding dengan komponen lain. Misalnya 

metode dakwah, obyek dakwah dan yang lainnya agar mencapai 

tujuan yang efektif dan efisien, dakwah harus mengorganisir unsur-

unsur dakwah secara tepat. Salah satunya adalah media dakwah 

tersebut.24 Oleh karena itu, media dakwah harus menyesuaikan diri 

dengan tantangan dan kebutuhan yang ada. Perkembangan media 

teknologi informasi akan sangat membantu untuk perkembangan 

media dakwah. Pemilihan media baik mimbar, panggung, media 

cetak, ataupun media elektronik (radio, televisi, komputer dan 

internet dalam proses dakwah merupakan usaha untuk membantu 

proses dakwah. Untuk itu, pemanfaatan media merupakan sebuah 

usaha untuk membantu tercapainya tujuan dakwah. Siaran Bengkel 

Hati di TPI digunakan oleh mas Danu untuk menyebarkan pesan-

pesan dakwahnya hingga muncul dalam bentuk audio visual dalam 

layar televisi. 

5) Materi dakwah (Maddah) 

 Maddah sering juga disebut dengan materi dakwah atau 

pesan dakwah. Pesan adalah perintah, nasehat yang disampaikan 

oleh narasumber kepada orang lain, baik secara lisan maupun 

tulisan. Sedang dakwah adalah mengajak, baik pada diri sendiri 

ataupun pada orang lain untuk berbuat baik atau berakhlak mulia 

dengan meninggalkan perbuatan- perbuatan yang tercela. Jadi 

                                                            
24 Ibid  
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pesan dakwah adalah perintah atau nasehat yang disampaikan oleh 

narasumber untuk melakukan perbuatan mulia dan meninggalkan 

perbuatan- perbuatan yang tercela. Pesan dakwah selalu merujuk 

pada al Qur’an dan Assunah.  

 Secara umum pokok isi al Qur’an meliputi: 

a) Aqidah, yaitu masalah yang berkaitan dengan keyakinan. Iman 

kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhir, qodho dan qodar. Bidang 

ini biasanya menjadi pokok bahasan dalam ilmu tauhid. 

b) Ibadah, disini dimaksudkan ibadah khusus yang langsung 

menghubungkan antara manusia dengan Allah. Ibadah tersebut 

meliputi; shalat, puasa, sedekah dan sebagainya. Bidang ini 

biasanya menjadi bahasan ilmu fikih. 

c) Muamalah, yaitu segala sesuatu yang diajarkan untuk mengatur 

hubungan antara manusia dengan manusia, seperti masalah politik, 

sosial dan sebagainya. 

d) Akhlak, yaitu pedoman norma- norma kesopanan dalam pergaulan 

sehari- hari. 

e) Sejarah, yaitu riwayat- riwayat manusia dan lingkungannya 

sebelum kedatangan Rasullulah SAW. 

f) Dasar- dasar ilmu dan teknologi, yaitu petunjuk- petunjuk singkat 

yang memberikan dorongan kepada manusia untuk mengadakan 

analisa dan mempelajari isi alam dan perubahan- perubahannya. 
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g) Lain- lain berupa anjuran- anjuran, janji- janji ataupun ancaman.25 

  Setelah merujuk pada al Qur’an, rujukan kedua adalah 

Assunah. Assunah meliputi segala perbuatan Rasullulah, baik sikap, 

perbuatan, perkataan ataupun tingkah lakunya, sehingga pesan 

dakwah atau ajaran Islam tidak hanya merujuk pada Al qur’an dan 

Assunah saja melainkan pada keduanya.  

  Secara garis besar, aspek ajaran Islam terdiri dari Akidah, 

Akhlak dan Syariah.26 

a) Masalah aqidah (keimanan) 

Aqidah adalah kepercayaan atau keyakinan yaitu mencakup 

masalah yang erat kaitannya dengan masalah keimanan yang datang  

dari hati sanubari, diikrarkan dengan lisan kemudian dibuktikan 

dengan amal perbuatan amal soleh serta anggota badan.27 

Kepercayaan harus bulat dan penuh, tiada bercampur dengan ragu 

dan kesamaran.28 Oleh karena itu, aqidah merupakan dasar bagi 

setiap muslim dan sekaligus memberi arah bagi hidup dan 

kehidupan, sebab ajaran ini mengandung seruan untuk percaya dan 

beriman yang bertitik tolak dari yang ghaib.  

 

                                                            
25 Slamet Suhaimin Abda, Ibid, hlm 47. 
26 Zaky Mubarok, Sidik Tono, Moh Hasyim, Akidah Islam, ( Yogyakarta : UII Press, 1998) hlm. 
78. 
27 Muhammad Nur, Mukhtarul Hadist, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 3 
28 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah  Islam, (Yogyakarta : LPPI UMY, 2001) hlm. 11. 
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Ruang lingkup pembahasan aqidah adalah29 : 

a)1. Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Ilah (Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, nama- 

nama dan sifat Allah. 

a)2. Nubuwat, Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam metafisik seperti Malaikat, jin, iblis, 

syaitan, roh dan lain sebagainya. 

a)3. Sam’iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya 

bisa diketahui lewat sam’i (dalil naqli berupa al Qur’an dan sunah) 

seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda- tanda kiamat, surga 

neraka dan lain sebagainya. 

  Dalam penelitian ini, aqidah sangat penting sebagai dasar 

atau landasan bagi setiap pribadi untuk bisa membuktikan apa yang 

diyakininya dengan amalan yang tampak, contohnya setiap pribadi 

yang memiliki aqidah atau keyakinan yang kuat maka secara 

otomatis prilaku ataupun akhlaknya pun akan baik pula. 

b) Masalah syari’ah (ke-Islaman) 

  Syari'ah merupakan penjelasan atau jalan yang digariskan 

untuk umat manusia agar tunduk pada hukum Islam. Syari'at dalam 

hukum Islam erat hubungannya dengan amal lahir (nyata) dalam 

rangka mentaati semua peraturan hukum Allah SWT, untuk 

mengatur hubungan dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup 

                                                            
29 Ibid, hlm 5-6 
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antar sesama manusia.30 Syariah meliputi berbagai bidang yaitu 

ibadah dan muamalah. Ibadah ini dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu:  

b)1. ibadah mahdhoh, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. shalat 

adalah kewajiban dari Allah ta’ala kepada setiap orang mukmin, 

seperti dalam firman Nya; 

#sŒ Î*sù ÞΟ çFøŠ ŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# (#ρãà2øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθ ãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝà6Î/θ ãΖ ã_ 4 # sŒ Î*sù   
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Artinya: “ Maka apabila kamu Telah menyelesaikan 
shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan 
di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa 
aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). 
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman”.31 

 
b)2. ibadah ghoir mahdhoh sebagai wujud hubungan manusia 

dengan manusia disebut juga muamalah. Muamalah ialah segala 

sesuatu yang dianjurkan untuk mengatur hubungan manusia 

dengan manusia seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan lain 

sebagainya.32 

Muamalah yaitu aturan tentang hubungan manusia dengan 

manusia dalam rangka memenuhi kepentingan atau kebutuhan 

hidupnya, baik yang primer maupun sekunder. Contohnya, 

                                                            
30 Muhammad Nur, Mukhtarul Hadist, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 189 
31 QS. An nisa:103, Al Qur'an dan Terjemahnya (Assalamah: Semarang 2001) hlm. 202 
32 Slamet Muhaimin Abda, Op cit. hlm. 47 
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berdagang, perkawinan, termaksud masalah hukum pidana, dan 

hukum tata negara.33 

c) Masalah akhlak (budi pekerti) 

Akhlak secara etimologis berasal dan bahasa Arab, al- akhlaq yang 

merupakan bentuk jamak dan kata khuluq yang berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara terminologis, akhlak berarti 

perwujudan dan aktualisasi dan keimanan dan ke-Islaman seseorang.34 

Akhlak merupakan perbuatan-perbuatan seseorang yang telah 

mempribadi, dilakukan secara berulang-ulang atas kesadaran jiwanya 

tanpa memerlukan berbagai pertimbangan dan tanpa adanya unsur 

paksaan dari pihak lain.35 

Dapat diambil kesimpulan, akhlak adalah perbuatan seseorang 

yang telah tertanam dalam jiwa, dilakukan secara berulang-ulang tanpa 

adanya unsur paksaan dari pihak luar. Landasan pokok dalam 

menjalankan syariat adalah akhlakul karimah yang memiliki tiga aspek 

dalam kehidupannya; yaitu setiap muslim perlu memiliki akhlak yang 

baik, akhlak terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap 

makhluk lain dan terhadap diri sendiri.36 Dalam penelitian ini, efek 

akhlak dapat dilihat dari penyakit yang diderita, sebagai contoh orang 

yang hidupnya selalu marah-marah, ataupun tidak pernah bersabar dan 

                                                            
33 Zaky Mubarok, Sidik Tono, Moh Hasyim,  Ibid hlm. 79. 
34 Asmuni Syukir, Op cit, hlm. 62 
35 Suroyo dkk, Din al Islam, (Yogyakarta Unit Pelaksana Teknis Mats Kuliah Umum UNY, 2002) 
hlm. 37 
36 Ibid, hlm. 37 



24 

 

suka mengeluh, maka penyakit akan mudah datang, baik stres ringan 

maupun usia yang bisa semakin berkurang.37 Hal ini dikarenakan stres 

adalah penyakit yang kesembuhannya amat tergantung dari keinginan 

pasien mengatasi masalah yang menjadi penyebabnya. 

Berikut adalah contoh akhlak yang tercela serta yang terpuji 

beserta efek yang ditimbulkannya : 

a)  Akhlak tercela 

1)  Marah, dapat dinyatakan  seperti nyala api yang terpendam di 

dalam hati. Islam menganjurkan orang yang marah agar segera 

berwudhu (menyiram api dengan air). 

2)  Zina, dapat menyebabkan penyakit kelamin seperti spilis  dan 

sebagainya. Gejala penyakit ini timbul dalam tiga tahap yang 

mengenai jaringan syaraf, seperti gila, hilangnya kepekaan organ  

tubuh. Dapat  juga menimbulkan kanker mulut, lidah dan tenggorokan 

hingga berakibat kematian.38 

3) Khamr, minum khamr (arak) memberi pengaruh negatif pada 

jantung berupa naiknya tekanan darah, muntah  darah, beri-beri dan 

pembengkakan hati.39 

 

 

                                                            
37 M Nipan Abdul Halim, Menghiasi Diri dengan Akhlak Terpuji, (Yogyakarta : Mira Pustakam 
2000), hlm, 12. 
38 Mahmud Ahmad Najib, Pemeliharaan Kesehatan Dalam Islam, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 
1994), hlm, 32 
39 Ibid, hlm 29 
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b)   Akhlak terpuji 

1)  Bersifat sabar, ada pribahasa yang mengatakan bahwa kesabaran 

itu pahit laksana jadam, namun akibatnya lebih manis daripada madu. 

Macam-macam sabar yaitu, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, 

sabar menanggung cobaan, dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada-

Nya. 

2)  Amanah, menurut bahasa etimologi yaitu kesetiaan, ketulusan hati, 

kepercayaan dan kejujuran. Betapa pentingnya sifat ini dipertahankan 

sebagai akhlakul karimah baik bagi diri sendiri maupun dalam 

bermasyarakat. Masih banyak contoh-contoh antara akhlak dengan 

penyebab sakit yang diderita. Dalam penelitian ini, perubahan akhlak 

yang menjadi lebih baik sangat dianjurkan untuk mendapatkan 

penyembuhan lewat metode penyembuhan qolbu, disertai dengan do'a 

dan usaha menyerahkan diri kepada Allah, hal tersebut sangat penting 

dilakukan dalam proses penyembuhan penyakit oleh pasien. Berdo'a 

kepada Allah akan membantu meredakan kegelisahan. 

 

     

Artinya :"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, 
maka katakanlah bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan 

# sŒÎ) uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$t6Ïã ©Íh_tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌs% ( Ü=‹Å_é& nοuθôãyŠ Æí# ¤$!$# #sŒÎ) Èβ$ tãyŠ ( 

(#θç6‹ÉftGó¡ uŠ ù=sù ’Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ø9uρ ’Î1 öΝ ßγ̄= yès9 šχρß‰ ä©ötƒ ∩⊇∇∉∪ 
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hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam 
kebenaran".40 

 
 

2. Tinjauan Tentang Pesan Dalam Media Televisi 

Untuk mengetahui pesan dakwah dalam siaran Bengkel Hati mas Danu di 

TPI, perlu dikaji teori- teori komunikasi yang relevan sebagai berikut: 

a.   Teori organisasi pesan 

Teori organisasi pesan digunakan untuk membedah pesan dalam 

siaran Bengkel Hati mas Danu di TPI. Dengan teori ini, setiap scene 

yang diteliti akan dibedah untuk dilihat pesan dakwah apa yang 

terkandung di dalamnya. 

Sistem Penyusunan Pesan41 

 Holingsworth Ross Hovland 
Miller & 

Dollard 
Monroe 

Introduction Attention Attention Attention Drive Attention 

Body 

Interest 

Impression 

Conviction 

Need 

Plan 

Objection 

Comprehen

sion 

Stimulus 

Response 

Need 

Satisfaction 

Visualization

Conclusion Direction 
Reinforment 

Action 
Acceptance Reward Action 

 

Pemilihan formula Holingsworth untuk membedah siaran Bengkel 

Hati mas Danu di TPI ini didasarkan pada pertimbangan relevansi yang 
                                                            
40 QS. Al Baqoroh : 186, Al Qur'an dan Terjemahnya (Assalamah: Semarang 2001) hlm. 22 
41 Jalaludin Rahmad, Psikologi Komunikasi (Bandung : Rosda Karya, 1994), hlm. 296 
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tinggi antara formula Holingsworth dengan sequensi siaran Bengkel Hati 

mas Danu di TPI. 

b.  Bentuk komunikasi 

Bentuk komunikasi dimulai dan intra personal berkembang 

menjadi inter personal selanjutnya menjadi group communication dan 

berkembang menjadi mass communication. Untuk lebih jelasnya maka 

akan diterangkan sebagai berikut: 

1)  Komunikasi Intra Personal. Menurut Willber Schramm, jika 

seorang individu dihadapkan pada pesan untuk mengambil 

keputusan menerima atau menolak, terlebih dahulu ia akan 

mengadakan "komunikasi dengan dirinya". Adapun beberapa bentuk 

intra personal ini antara lain : berfikir, merenung, berdo'a, meditasi, 

melamun dan lain-lain. 

2)  Komunikasi inter personal adalah komunikasi yang terjadi antar 

komunikator dengan komunikan secara langsung baik berhadapan 

muka atau tidak. 

3)  Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara 

seorang dengan kelompok tertentu. Pada dasarnya tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara komunikasi kelompok dengan 

komunikasi antar pribadi. Komunikasi kelompok terjadi dalam 

situasi terstruktur yang mana pesertanya mempunyai kesadaran 

sebagai bagian dari kelompok. 
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4)  Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan alat-alat 

bantu yaitu media massa.  

   Karakteristik komunikasi massa antara lain: 

a)  Pesan-pesan yang disampaikan terbuka untuk umum 

b)  Komunikasi bersifat heterogen, baik latar belakang pendidikan, 

asal daerah yang berbeda, tetapi terdapat paradoks dan 

heterogenitas itu, yaitu komunikasi harus memiliki minat yang 

sama terhadap pesan yang disampaikan media massa.                  

c)  Media massa menimbulkan keserempakan kontak dengan 

sejumlah besar anggota masyarakat dalam jarak jauh dan 

kamunikator. 

d)  Hubungan komunikator-komunikan bersifat interpersonal dan 

non-pribadi.42 

c.   Tinjauan tentang televisi 

Menurut Skemis dalam bukunya Television and Society : An 

Incuest and Agenda (1965), seperti dikutip oleh Wawan Kuswandi :  

Dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, 

majalah, buku dan sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat 

istimewa. Ia merupakan gabungan antara media gambar dan dengar,  

bersifat informatif, hiburan maupun pendidikan, bahkan gabungan dari 

ketiga unsur di atas.43 

                                                            
42 A.W. Widjaya, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi ( Jakarta, Bina Aksara, 1998), hlm. 31. 
43 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, (Jakarta : Rineka Cipta. 
1996), hlm. 8 
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Televisi menciptakan suasana tertentu yaitu para pemirsanya dapat 

melihat sambil duduk santai tanpa kesenjangan untuk menyaksikannya. 

Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator dan 

komunikan. Informasi yang disampaikan televisi akan mudah dimengerti 

karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual. 

Potensi media televisi ini perlu diperhatikan pemanfaatannya serta 

pendayagunaannya dimasyarakat luas, meliputi aspek pengelolaannya 

dan pemanfaatannya secara lebih professional sehingga pelaksanaan 

aktifitas. 

1)  Sejarah Televisi 

Televisi merupakan media massa elektronik yang diciptakan 

manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip radio, karena televisi 

lahir setelah radio beroperasi. Istilah televisi terdiri dan tele berarti 

jauh, vision berarti pandangan. Televisi berarti bisa dipandang dari 

tempat yang jauh, karena itu kekuatan televisi terletak pada paduan 

gambar dan suara dalam satu waktu penayangan. Dalam sejarahnya 

televisi mengalami proses perkembangan yang panjang. Adapun yang 

mula-mula yang melakukan penelitian terhadap televisi adalah para 

cendekiawan universitas Eropa dengan menggunakan prinsip-prinsip 

yang sudah lama mereka temukan.44 

Sebagaimana radio siaran, penemuan televisi telah melalui 

berbagai eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan akhir abad-

                                                            
44 Ibid, hlm. 8 
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19 dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh James Clark 

Maxwell dan Heinnich Hertz, serta penemuan Mankoni pada tahun 

1890. Paul Nipkow dan William Jenkins melalui eksperimennya 

menemukan metode pengiriman gambar melalui kabel ( Herbert, 

Ungnait) Bohn, pada Komala dan Karinah, Jenkins pada tahun 1928 

General Electric Company mulai menyelenggarakan acara siaran 

televisi secara regular. 

Pada tahun 1939 Presiden Franklin D. Roosevelt tampil 

dilayar televisi, sedangkan siaran televisi di Amerika Serikat dimulai 

tanggal 1 September 1940.45 

2) Televisi sebagai media dakwah 

Televisi sebagai media dakwah adalah suatu penerapan dan 

pemanfaatan hasil teknologi modern, yang mana dengan 

pemanfaatan hasil teknologi itu diharapkan seluruh aktivitas dakwah 

dapat mencapai sasaran (tujuan) yang lebih optimal baik segi kualitas 

maupun kuantitasnya. 

Media dakwah dengan televisi ini sangat banyak memperoleh 

kelebihan dibandingkan dengan media-media dakwah lainnya, 

sebagian kelebihannya antara lain televisi dapat dilihat dan didengar 

oleh seluruh penjuru tanah air bahkan luar negeri, sedangkan 

                                                            
45 Ibid 
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mubalignya hanya pada pusat pemberitaan (studio) saja.46, atau yang 

menarik untuk diikuti dan penting untuk diketahui khalayak umum. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.47 

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, yang tidak terbatas hanya 

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi 

tentang arti data itu.48 Pengolahan data dilakukan dengan analisis isi yang 

menggunakan prosedur penggolongan untuk membuat kesimpulan dan data (teks) 

terhadap konteksnya, sedangkan tipe penelitian adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskripsi berupa 

kata-kata atau obyek penelitian. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan fokus penelitian: 

1.   Sumber data penelitian 

a.  Subyek penelitian adalah benda, atau orang tempat data atau variable 

yang melekat yang dipermasalahkan.49 Sedangkan subyek dalam 

penelitian ini adalah Humas AMC (akhlak mulia centre)  yaitu Pak 

                                                            
46 Asmuni Syukir, Op Cit, hlm. 177-178 
47 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Jilid I- II, (Yogyakarta Andi Offset, 1989), hlm. 4 

48 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 139 
49 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Renika Cipta, 1991), hlm, 10 
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Joko dan Mb Indah sebagai humas TPI dalam siaran bengkel hati mas 

Danu di TPI. 

b.   Obyek penelitian adalah, masalah apa yang ingin diteliti atau pokok 

yang akan diteliti atau dianalisa melalui suatu penelitian.50 Sedangkan 

obyek dalam penelitian ini adalah nasehat yang disampaikan oleh 

narasumber berupa anjuran untuk melakukan perbuatan mulia dan 

meninggalkan perbuatan tercela sebagai solusi dari berbagai macam 

penyakit sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam 

siaran bengkel hati mas Danu di TPI; edisi siaran bulan Maret 2009. 

2.  Metode pengumpulan data 

a.   Dokumentasi 

  Dokumentasi berasal dan kata "dokumen" yang berarti barang-

barang tertulis, metode yang dilakukan oleh peneliti terhadap benda-

benda atau dokumen- dokumen, seperti : buku, catatan dan sebagainya 

tentang hasil rekaman acara bengkel hati mas Danu di TPI. Adapun 

yang dimaksud dengan dokumen disini yaitu meneliti dan 

menganalisa hasil siaran bengkel hati mas Danu yang telah direkam 

dengan menggunakan TV Box Internal hingga berbentuk kepingan 

VCD edisi bulan Maret 2009. 

 

 

                                                            
50 Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Raja Grafika Persada, 1995) hlm. 
92-93 
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b.  Observasi 

  Observasi adalah metode dengan cara pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan 

menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran 

secara obyektif keadaan yang akan diteliti. Metode observasi 

dilakukan dengan cara mengikuti pengajian atau ceramah mas Danu 

yang diadakan di Yogyakarta.51 

c.  Wawancara 

  Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui tanya jawab 

terhadap pihak- pihak yang terlibat di Bengkel Hati Mas Danu di TPI 

yang disajikan dalam bentuk pertanyaan.52 Metode interview dalam 

penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara terpimpin. 

Wawancara bebas terpimpin yang dimaksud pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 

proses wawancara harus pandai-pandai mengarahkan informan 

apabila menyimpang dari arah pembicaraan. Metode ini untuk 

mengungkap data mengenai materi penyampaian pesan dakwah dalam 

siaran bengkel hati mas Danu di TPI. Dalam penelitian ini, penulis 

mewawancara Pak Joko sebagai humas AMC dan humas TPI dalam 

siaran bengkel hati mas Danu di TPI yaitu mb Indah.53 

                                                            
51 Masjid Kampus Universitas Gajahmada,Minggu, 5 Juli 2009 dan Minggu, 20 September 2009 
pukul 09.05 WIB 
52 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 
hlm 23. 
53 Wawancara dengan pak Joko dan  mb Indah, Tanggal 20 Juli 2009 
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3.  Teknik analisis data 

Tahap analisa data merupakan tahap yang menentukan. Pada tahap 

ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil 

menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.54 Metode yang 

digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi. 

Analisis isi digunakan untuk mendefinisikan deskripsi- deskripsi sederhana  

dan isi. Data yang kemudian menggunakan prosedur penggolongan untuk 

pembuatan kesimpulan kembali dan data (teks) terhadap konteksnya. 

Analisis isi ini berjalan dalam bentuk "apa" yang dikatakan dan bukan 

dalam bentuk "mengapa".  

Adapun langkah-langkah menganalisa data sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data berupa hasil rekaman siaran-siaran dalam 

bentuk VCD. 

b.  Mengikuti dan mengamati pengajian mas Danu yang diadakan di 

Yogyakarta dalam event tertentu dan mentransfer ke dalam bentuk 

tulisan. 

c.  Melakukan wawancara dengan humas di AMC dan humas di TPI. 

d. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis untuk 

mengetahui bagaimana isi nasehat yang disampaikan oleh 

narasumber. 

 

                                                            
54 Koentjaroningrat, Metode Penelitian Masyarakat ( Jakarta : PT Gramedia, 1991) hlm. 269 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang berjudul Pesan Dakwah Dalam Siaran Bengkel 

Hati Mas Danu di Stasiun Televisi Pendidikan Indonesia ( TPI), edisi Maret 2008, 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

Nasehat yang disampaikan oleh narasumber tentang anjuran untuk 

melakukan perbuatan mulia dan meninggalkan perbuatan tercela sebagai solusi 

dari berbagai macam penyakit dalam siaran bengkel hati di stasiun Televisi 

Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat TPI, edisi Maret 2008 adalah : 

1. Nasehat yang mengandung nilai Aqidah antara lain; 

Hendaknya jangan meninggalkan shalat wajib lima waktu, Mas Danu juga 

selalu menganjurkan agar taubat yang semurni- murninya, yaitu taubat yang 

benar dan konsisten. Jangan cepat berputus asa. Hal ini terdapat pada setiap edisi 

siaran mas Danu di TPI, yaitu pada edisi 22 Maret 2009 dengan tema durhaka 

pada orangtua, edisi 23 Maret 2009 dengan tema menzhalimi pasangan, edisi 29 

Maret 2009 dengan tema mengatasi marah dan edisi 30 Maret dengan tema 

menghindari iri dengki. 

2. Nasehat yang mengandung nilai Akhlak antara lain; 

Hendaknya selalu bersabar kepada pasangan,. Saling menghargai antara 

suami atau istri dan melarang istri durhaka kepada suami. Mengendalikan sifat 

amarah, serta berbakti kepada orangtua. Hal ini terdapat pada setiap edisi siaran 
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mas Danu di TPI, yaitu pada edisi 22 Maret 2009 dengan tema durhaka pada 

orangtua, edisi 23 Maret 2009 dengan tema menzhalimi pasangan, edisi 29 Maret 

2009 dengan tema mengatasi marah dan edisi 30 Maret dengan tema menghindari 

iri dengki. 

3. Nasehat yang mengandung nilai Syariah antara lain; 

Hendaknya selalu bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan, 

menikah jika telah mampu dan dilarang mengulur- ulur waktu jika sudah ada 

kesiapan baik secara moril maupun materiil. Bersikap tolong menolong dalam 

kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan. Perbanyak istigfar dan 

zikir kepada Allah, serta membaca al Qur’an dan tafsirnya yang merupakan 

ibadah ghairu mahdhah.  Hal ini terdapat pada edisi siaran mas Danu di TPI, 

yaitu pada edisi 22 Maret 2009 dengan tema durhaka pada orangtua, edisi 23 

Maret 2009 dengan tema menzhalimi pasangan, dan edisi 29 Maret 2009 dengan 

tema mengatasi marah. 

 

B. SARAN- SARAN 

Kepada narasumber, hendaknya dalam memberikan nasehat kepada pemirsa 

baik di rumah maupun jamaah masjid Annida harus jelas, baik penyebab sakit 

maupun solusi yang diberikan agar pemirsa merasa puas dengan jawaban yang 

diberikan dan semakin mantap meninggalkan perbuatan yang tercela menuju 

perbuatan mulia, serta jika memberikan pertanyaan balik maupun jawaban yang 

diberikan tidak diselingi dengan guyonan- guyonan yang berlebihan. 
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C. KATA PENUTUP 

Alhamdulilah penulis haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

telah memberikan nikmat berupa waktu, kesehatan dan umur yang penulis masih 

miliki hingga detik ini. Kami memuji, meminta pertolongan dan meminta 

ampunan hanya kepada Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah buat 

junjungan dan teladan kita, Rasullulah Muhammad SAW beserta keluarga, para 

sahabat, seluruh umat, hingga kaum muslimin yang masih mengikuti sunahnya 

hingga kini. 

Terima kasih yang sebesar- besarnya penulis sampaikan kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesainya penulisan 

skripsi ini. 

Kepada dosen pembimbing, terima kasih atas masukan-masukan 

berharganya hingga skripsi ini menjadi layak walau jauh dari kata sempurna. 

Kepada keluargaku, sahabat- sahabatku, terima kasih buat dukungannya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena 

itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan 

untuk menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga karya kecil ini bisa 

bermanfaat bagi dunia dakwah khususnya. Amin 
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Interview Guide  

Wawancara dengan pak Joko, Humas di AMC : 

1. Kapan AMC ( akhlak mulia centre) didirikan? 

2. Bagaimana latar belakang berdirinya? 

3. Apa visi dan misi dari AMC? 

4. Apa yang menjadi tujuan dari AMC? 

 

Wawancara dengan mb Indah, Humas di TPI : 

1. Sejak kapan bengkel hati mas Danu disiarkan di TPI? 

2. Bagaimana sejarah dan latar belakang siaran bengkel hati mas Danu di 

TPI? 

3. Apa tujuan dari siaran bengkel hati mas Danu di TPI? 

4. Apa visi dan misi dari siaran bengkel hati mas Danu di TPI? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Deskripsi Acara Siaran Bengkel Hati Mas Danu di TPI Episode 22 Maret 
2009 

 Tema : Durhaka pada Orangtua 

No Sequential  Audio 
1 Credit title Opening tune bengkel hati mas Danu di TPI 

disertai logo tulisan siraman bengkel hati 
2 Greeting  Host yaitu Bayu Oktara. 

Assalamualaikum wr, wb. Bertemu lagi dengan 
saya Bayu Oktara, tema kita kali ini adalah 
durhaka pada orangtua. Nah disini sudah ada 
ustadz mas Danu yang akan memberikan kita 
tausiyah, bagaimana agar jangan sampai kita 
menjadi anak yang durhaka kepada orangtua. 
Kami persilahkan waktunya. 

3 Mas Danu Baiklah, alhamdulilah, kita masih diberi 
kesempatan untuk kembali hadir disini. Sesuai 
dengan tema kita, orangtua harus mengajarkan 
shalat berjamaah di rumah. Memberi pengertian 
tentang Islam kaffah, hingga anak bisa 
mengidolakan orangtua, hormat. Tetapi 
kebanyakan di zaman sekarang anak kurang bisa 
hormat kepada orangtua, jarang bisa menghargai 
orangtua, bahkan orangtuapun kurang pengertian 
kepada anak, hingga anak jarang mendapat 
perhatian, terlalu sibuk di luar hingga 
mengabaikan waktu makan di rumah, sehingga 
akibatnya anak menjadi bandel, jarang dirumah, 
bergaul dengan orang2 yang salah. Nah disini 
peran orangtua sangat besar, karena anak 
menjadi buruk atau baik tergantung dari 
orangtua, sedari usia dini harus diajarkan, harus 
bisa menjadi teladan, bagaimana sikap yang baik 
terhadap anak dan sebagainya. 

4 Host  Oke, pemirsa silahkan yang mau bergabung 
lewat telp di 02187997000 atau ketik hati kirim 
ke 9888 via sms. Kita akan segera kembali 
setelah jeda berikut ini.  

5 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
6 Commercial break VTR 

7 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 

8 Host  Pemirsa terima kasih anda masih bersama 
Bengkel Hati dan tentunya kita disini mencari 
jawaban bagaimana agar kita dapat mendapat 



 

 

keluarga sakinah, anak yang hormat dan tidak 
durhaka kepada orangtua. Tentunya telepon dan 
SMS anda masih kami nantikan. Hallo siapa 
dimana? 

9 Penelepon 1 Dengan ibu Nurhayati di Cengkareng, saya 
punya anak usia 13 bln, dia sulit buang air besar, 
katanya usus keanus kecil, hingga mau dibuat 
pembuangannya lewat pinggang, tapi ternyata 
nggak jadi karena sesuatu hal. Bagaimana 
Ustadz? Apa yang harus saya lakukan?  

10 Mas Danu Ibu, masalah usus tidak masalah kalo didaerah 
anus beraksi bagus, kalo tidak berarti ada 
masalah, karena anak ibu masih kecil, masalah 
ada sama ibu atau bapak, siapa diantara ibu atau 
bapak yang selalu mendiamkan jika ada masalah, 
tidak diselesaikan? Nah, seharusnya yang ibu 
lakukan adalah bermusyawarah dan jangan 
pernah meninggalkan shalat jamaah. 
Musyawarah dalam memecahkan setiap masalah. 
Jangan saling mendiamkan hingga permasalahan 
menjadi semakin berlarut- larut. Hanya itu Bu. 

11 Host  Oke pemirsa. Kita akan memasuki waktu subuh 
tetapi kita juga akan melihat bagaimana cerita 
dari ibu yang kakinya dingin seperti es, 
bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. 

12 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
13 Azan subuh VTR 
14 Iklan  VTR 
15 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
16 Siraturahmi Mas 

Danu 
VTR 
Assalamualaikum pemirsa. Saya jalan- jalan lagi 
ketempatnya bu Nur dan pak Juman. 
Bu Nur, ”Saya sakit sudah lama, pusing banget, 
kaki saya sakit, dingin, sudah dikasih kauskaki 
juga masih sakit pak Ustadz. Bagaimana?”  
Mas Danu, “bu Nur ini, penyakit ini disebabkan 
karena karena ibu mempunyai amalan yang tidak 
bermanfaat, sering membaca dan melaksanakan 
apa yang tidak diperintahkan Allah. Nah saya 
akan mengambilnya, tetapi nanti jangan diulang 
lagi ya Bu. Sekarang istighfar Bu. Gimana 
sekarang kakinya Bu? Alhamdulilah makasih 
Ustadz, sudah ringan kaki saya. Perbanyak baca 
al Qur’an dan tafsirnya, jangan yang lain. 
Perbanyak zikir dan shalat lima waktu serta 
sunahnya di tingkatkan lagi. 



 

 

17 Host  Alhamdulilah pemirsa, kita tadi menyaksikan ibu 
Nur dan pak Juman. Bagaimana Ustadz? 

18 Mas Danu Ya, saya hanya mendoakan. Kuncinya adalah diri 
masing- masing dan keyakinan yang kuat pada 
Allah serta bertawakal. Insyaallah penyakit yang 
di derita akan segera sembuh.  

19 Host  Oke, silahkan pada jamaah yang ingin bertanya? 
20 Penelepon 2 Nama saya Teguh dari Solo, Ustadz saya ada 

masalah, adik saya umur 35 tahun, sakit 
mensturasi terus menerus, dan muncul benjolan 
yang katanya kanker rahim. Anaknya sudah 
duduk SMP kelas 2. Bagaimana ya Ustadz? 

21 Mas Danu Begini pak Teguh, kalo darah kotor ada beberapa 
sifat buruk yang melekat, yaitu kalo berbicara 
ngotot, nekan, egois sama suami dan anak atau 
sama saudara. Betul atau tidak coba tanyakan 
sama adiknya bapak ya? Itu yang harus 
dikurangi, dirubah, mohon ampun pada Allah, 
shalat sunah diperbanyak, tahajud, tentang 
benjolannya karena ada jengkel yang tersimpan 
lama, tidak dikeluarkan. Nah bilang sama 
adiknya, kalo semua nya benar tolong dirubah ya 
Pak. Demi kesembuhannya sendiri 

22 Penelepon 3 Saya bapak Cahman dibekasi, usia saya 71 tahun. 
Saya sakit bertahun- tahun, depresi hingga 
banyak timbul rasa sakit, pantat sakit yang 
sebelah kiri, dingin terus. Saya karyawan AD 
dulunya, sekarang sudah pansiun. Saya kenapa 
ya Ustadz? 

23 Mas Danu “Ada pegangan nggak Pak, ada pasti ya? Susuk? 
Ya udah saya ambil ya Pak. Bagaimana 
sekarang? Sekarang bapak taubat,  taubat yang 
semurni- murninya, yaitu taubat yang benar dan 
konsisten, yang akan menghapus semua 
kesalahan yang telah lalu, syarat taubat yaitu 
tidak mengulangi lagi hingga ajal menjemput, 
mau ya Pak? 

24 Penelepon 3 Alhamdulilah. Makasih ya Ustadz. Sudah agak 
baikan sekarang. 

25 Host  Pemirsa jangan kemana-mana, bengkel hati akan 
segera kembali dihadapan anda. 

26 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
27 Iklan  VTR 
28 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
 Host  Kembali lagi dibengkel hati, sekarang 

kesempatan jamaah di Masjid Annida, silahkan 



 

 

untuk yang mau bertanya. 
29 Penanya 1 Saya ibu Nanik dari Singapura, saya punya 

penyakit,  jempol saya nggak pernah tegak, 
selalu bengkok, nggak bisa diobati walau sudah 
diurut. Saya punya 3 orang putra 

30 Mas Danu Shalat Ibu tertib? Nahhh, kadang- kadang hilang 
satu? Ibu, tangan sebelah kanan, selalu 
berhubungan dengan pekerjaaan yang baik. 
Apakah ibu pernah menyuruh entah suami, anak, 
atau saudara dengan penekanan, ngatur terus, 
apakah ibu begitu? Sikap lembut istri kepada 
suami adalah bersikap ramah, murah senyum, 
berkata lemah lembut, tidak membentak dan 
tidak ada penekanan dalam nada pembicaraan, 
berlapang dada dan santun walau suami sedang 
marah. Sikap santun ini sangat besar peranannya 
dalam meluruskan tingkah laku suami yang 
salah. Suami yang sering berurusan di luar rumah 
mempunyai berbagai persoalan beragam yang 
dapat membuat mental dan fikiran menjadi 
kacau, untuk menentramkan suami maka sikap 
lembut istri adalah obat yang paling mujarab dan 
merupakan kekuatan penyeimbang dalam rumah 
tangga. Nah, jangan diulangi lagi ya Bu, istigfar 
pada Allah, begitu ya bu. 

31 Penanya 2 Nama saya Agus, umur 53 tahun dari Palembang. 
Saya sakit mata sudah 5 tahun pak Ustadz, yang 
kanan total nggak bisa ngelihat. Sebenarnya saya 
kenapa ya Ustadz? 

32 Mas Danu Punya istri Pak? Sayang tidak sama istri? Sering 
nggak ngeremehin istri? Kalo sayang jangan 
begitu, sakit bapak ini karena seneng 
meremahkan istri, lirik sana sini,astagfirulah. 
Dirubah ya pak, tiap hari jamaah ke masjid, 
sadaqah, jangan merendahkan istri, mau pak? 
Sekarang gimana? 

33 Penanya 2 Sudah kelihatan Pak, agak berkurang kaburnya 
34 Mas Danu Bilang apa, kalo sudah berkurang Pak? 
35 Penanya 2 Alhamdulilah, makasih pak Ustadz 
36 Host  Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. 
37 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
38 Iklan  VTR 
39 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
40 Host  Saatnya mengangkat telp, ya hallo siapa dimana? 



 

 

41 Penelepon 4 Saya Mila di Klaten,saya suka pusing, leher sakit 
juga, bahu nyeri. Bagaimana Ustadz? 

42 Mas Danu Kalo disekitar badan kiri, itu mau stroke Bu, mau 
sembuh? Anjuran saya, shalat jangan bolong- 
bolong, belajar tertib, baca al Qur’an dan 
tafsirnya. Ibu agak pendiam, tapi ibu juga 
emosianal, disimpan dalam hati, sering marah 
sama suami dan anak. Bener? Bagaimana 
sekarang bu Mila?  

43 Penelepon 4 Berkurang pak. Alhamdulilah 
44 Mas Danu Shalat merupakan kewajiban kaum mukmin yang 

telah ditentukan waktunya, dan barangsiapa yang 
meninggalkannya dengan sengaja, maka 
sesungguhnya telah melakukan dosa besar yang 
tidak akan diampuni kecuali dengan tobat yang 
sesungguhnya dan berjanji tidak akan pernah 
meninggalkannya. Jangan lupa bersyukur pada 
Allah Bu, acara bengkel hati ini adalah cara 
untuk mengubah akhlak seseorang. Semoga ibu 
semakin lebih baik lagi ya. 

45 Host  Ada yang mau nanya lagi? 
46 Penelepon 5 Mb Dede di Depok, Ustadz saya sering migran 

sebelah kiri dan kanan, alergi debu, jadi suka flu 
berkepanjangan. Gimana Ustadz? 

47 Mas Danu Mb belum punya suami? Orangnya galak juga ya 
sepertinya? Satu hal yang buat migran, mb dede 
suka berfikiran yang curiga, suudzon, suka 
jengkel. Insyaallah jika itu semua dapat dirubah, 
migran nya sembuh tanpa obat. Untuk hidung, 
mb suka berfikir agak berat. Udah itu aja, 
Mudahkan? Di rubah ya Mbak. 

48 Host  Baiklah pemirsa, saatnya mas Danu memberikan 
doa buat kita sebagai penutup, tapi sebelumnya 
jangan kemana- mana. Kita akan kembali setelah 
jeda berikut ini 

49 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
50 Iklan  VTR 
51 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
52 Host  Ya, sebelum kita menutup acara kita, ada sms 

dari mas Aulia, dia mengidap penyakit jantung 
dan nyeri dada kiri. Kira-kira apa penyebabnya? 
Langsung saja, silahkan Ustadz 

53 Mas Danu Itu adalah penyakit jantung, emosi yang kuat 
sekali serta marah yang disimpan, hingga 
menyumbat pembuluh darah jantung, jika mau 



 

 

sembuh maka jangan emosi, amarah, pada istri 
atau anak, atau saudara, karena amarah itu sifat 
syetan. Pakai akhlak Rasullulah, yang sabar 
lembut, dingin dalam menyikapi masalah. Mau 
ya Mas? 

54 Host  Sms dari hamba Allah, saya pernah jatuh,  tidak 
patah tulang tapi saya merasa ototnya kurang 
kuat sekarang. Bagaimana Ustadz? 

55 Mas Danu Jatuh adalah gambaran kejadian, intinya otot 
kurang kuat ialah dalam mensikapi sesuatu 
kurang yakin, cepat putus asa, hingga allah 
memberi peringatan. Coba mohon ampun pada 
Allah, belajar untuk tegar. Allah akan 
mengampuni semua dosa melalui taubat, asal 
tidak pernah putus asa dari rahmad Allah, walau 
dosa yang dibuat begitu besar dan banyak. 
Karena itu jangan pernah putus asa ya Mas atau 
Mbak? 

56 Mas Danu Alhamdulilah jamaah, mari kita berdoa dengan 
khusyuk. Ya Allah, engkau yang maha 
menciptakan alam semesta. Kami memohon 
ampunan terhadap dosa- dosa kami, pada istri 
kami, anak kami, saudara kami, umat yang ada 
dimuka bumi, ampuni dosa pada ayah dan ibu 
kami. Sakit kami adalah dari dosa- dosa kami, 
dari akhlak atau perbuatan buruk kami, 
sembuhkan kami ya Allah. Sesungguhnya semua 
ini adalah cobaan dari Engkau. Bantu kami untuk 
merubah akhlak buruk kami menjadi akhlak yang 
mulia. Ya Allah, sabarkan kami dalam menerima 
cobaan- cobaan berupa penyakit, bantu kami 
bersabar setiap penyakit yang kami derita. Baik 
ringan ataupun berat. Semoga kami tetap dalam 
keimanan kami, tetap dalam ke Islaman kami, 
tetap di jalan Mu yang lurus ya Allah. Amin ya 
Rabbal alamin. 

57 Host  Saya Bayu Oktara. Mohon maaf jika ada salah 
kata. Sampai ketemu lagi esok Senin. Jangan 
lupa masih ada acara off air setelah ini. Acara 
taaruf Bengkel Hati, bagi siapa yang belum 
memiliki pasangan. Dibuka untuk umum dari 
sekarang hingga 1.5 jam ke depan. Sesudahnya 
wassalamualaikum 

 



 

 

B. Deskripsi Acara Siaran Bengkel Hati Mas Danu di TPI Episode 23 Maret 
2009 

 Tema : Menzhalimi pasangan 

No Sequential  Audio 
1 Credit title Opening tune bengkel hati mas Danu di TPI 

disertai logo tulisan siraman bengkel hati 

2 Greeting  Assalamualaikum wr, wb. Bertemu lagi 
dibengkel hati bersama saya Pangsit, kali ini 
sudah ada narasumber kita yaitu ustadz Danu, 
tema kita pagi hari ini adalah menzalimi 
pasangan, silahkan Ustadz 

3 Mas Danu Ya para jamaah yang saya hormati, menghormati 
oranglain atau terlebih pasangan kita, suami atau 
istri sangat dianjurkan oleh Allah swt, hak kita 
terhadap istri ataupun sebaliknya untuk dapat 
diperlakukan dengan baik,  tidak berat sebelah. 
Kita mencintai karena Allah, membenci pun 
karena Allah. Kita sayang dan patuh terhadap 
suami, menghormati istri akan menimbulkan 
keluarga sakinah. 

4 Host  Oke, pemirsa silahkan yang mau bergabung 
lewat telp di 02187997000 atau ketik hati kirim 
ke 9888 via sms. Kita akan segera kembali 
setelah jeda berikut ini.  

5 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
6 Commercial break VTR 

7 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 

8 Host  Pemirsa terima kasih anda masih bersama 
Bengkel Hati dan tentunya kita disini mencari 
jawaban bagaimana agar kita dapat mencapai 
yang keluarga sakinah, berlaku baik terhadap 
pasangan, tidak menzhaliminya dan tentunya 
telepon dan SMS anda masih kami nantikan. 
Hallo siapa dimana? 

9 Penelepon 1 Dengan ibu Nancy di Solo, saya masih gadis 
umur 26 tahun. Ada benjolan disebelah kiri dan 
suka migran sebelah kanan, saya kenapa ya 
Ustadz? 

10 Mas Danu Mbak Nancy, jika ada benjolan yaitu jangan 
jengkel pada ibu. Beliau yang melahirkan, 
menyayangi, makanya nggak boleh jengkel 
dalam keadaan apapun. Istighfar kalo marah, 



 

 

mohon ampun dan minta diberi kesabaran, kalo 
migran nya biasanya karena suudzon. Jadi 
hindari ya? Jangan tinggalkan shalat, perbanyak 
shalat sunah juga ya Mbak. 

11 Host  Oke pemirsa, sekarang jamaah yang ada di  
Masjid Annida silahkan bertanya. 

12 Penanya 1  Saya ibu Rohayati dari Tasikmalaya, saya punya 
diabetes sejak 9 tahun an, asam urat, sesak nafas. 
Gimana pak Ustadz? 

13 Mas Danu Bu, sesaknya yaitu sekarang bacaan yang ibu 
baca hanya kalimat- kalimat Allah. Bacaan yang 
mengkhawatirkan jangan dibaca dulu, karena 
tidak ada manfaatnya. Mau Bu? Kalimat yang 
berates- ratus banyaknya nggk perlu dibaca. 
Asam uratnya?  Ibu sering jengkel kah sama 
suami atau anak? Doakan mereka Bu, jangan 
suka marah- marah. Diabetnya kalo nyuruh 
jangan harus, jangan ngotot. Begitu aja ya Bu?

 Host  Ya pemirsa, bengkel hati akan segera kembali 
14 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
15 Azan subuh VTR 
16 Iklan  VTR 
17 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
18 Host  Kembali lagi dibengkel hati, ada sms Ustadz dari 

Anshari Banjarmasin, dia belum kerja dan belum 
punya istri apakah zalim pada diri sendiri? 

19 Mas Danu Kalo sudah baliq, harus punya tanggung jawab, 
sudah berumur tapi belum kerja harus ikhtiar, 
tawakal, harus menuntut ilmu, biar pintar, mudah 
dapat kerja. Jika sudah siap jasmani atau ruhani 
maka tidak boleh mengulur- ngulur lagi. Allah 
akan memampukan kita, jika niat semuanya tulus 
semata- mata karena ibadah. Menikah juga 
membuat seseorang menjadi terjaga, karena 
mempunyai tempat untuk berkasih sayang 
dengan orang yang halal. Begitu ya Mas? 

20 Host  Baiklah pemirsa, saatnya mas Danu memberikan 
doa buat kita sebagai penutup, tapi sebelumnya 
jangan kemana- mana, kita akan kembali setelah 
jeda berikut ini 

21 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
22 Iklan  VTR 
23 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
24 Host  Ya silahkan ustadz 
25 Mas Danu Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita berkiblat 



 

 

kepada al Quran, kita jangan mengambilnya 
secara setengah- setengah. Contohnya jangan 
menzalimi pasangan, siapapun,  jika tidak maka 
akan ada banyak perceraian, pembunuhan yang 
dilatar belakangi karena cinta, tidak menghargai 
pasangan, berkhianat. Mudah- mudahan rahmad 
Allah diberikan pada kita. Ya allah yang Maha 
Menciptakan langit dan bumi, yang Maha 
Menciptakan segalanya, beri kami pasangan yang 
bisa membuat kami merasa tentram dengannya, 
meneruskan keturunan kami, semuanya karena 
Engkau. Kami mohon ampun atas kesalahan 
kami baik disadari ataupun tidak, amin ya rabbal 
alamin 

26 Host  Saya Pangsit mohon maaf jika ada salah kata, 
sampai ketemu lagi esok Senin. Jangan lupa 
masih ada acara off air setelah ini. Acara taaruf 
Bengkel Hati, bagi siapa yang belum memiliki 
pasangan. Dibuka untuk umum dari sekarang 
hingga 1.5 jam ke depan wassalamualaikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Deskripsi Acara Siaran Bengkel Hati Mas Danu di TPI Episode 29 Maret 
2009 

 Tema : Mengatasi marah 

No Sequential  Audio 
1 Credit title Opening tune bengkel hati mas Danu di TPI 

disertai logo tulisan siraman bengkel hati 
2 Greeting  Host yaitu Bayu Oktara. 

Hadirin yang berbahagia, kita masih diberi 
kesempatan untuk bertemu dalam bengkel hati 
ini. Nah disini ada tamu kita, sahabat kita, yaitu 
mas Danu. Assalamualaikum Mas, sehat? 
Alhamdulilah yang belum bisa hadir jangan 
kuatir, masih ada line telepon yang bisa anda 
hubungi di no 021 8779-7000/ 8779-8000. Atau 
bisa sms ketik hati spasi pertanyaan kirim ke 
3888. Oke tema kita sekarang adalah mengatasi 
amarah. Bagaimana cara mengatasi marah ya, 
silahkan Ustadz

3 Mas Danu Sebenarnya marah adalah manusiawi, tapi sama 
seperti mau shalat atau nggak, ya silahkan. Tapi 
Allah mengatur kita dalam al Qur’an, bagaimana 
marah yang diatur, marah yang diperbolehkan, 
bagaimana marah yang berlebihan. Dan marah ini 
salah satu akhlak yang tidak baik, marah adalah 
sifat syetan. Jika kita tidak ingin dikatakan syetan 
ya jangan marah. Intinya orang harus memahami 
bahwa akhlak yang baik salah satunya jangan 
marah, secara instan bisa saya terangkan disini. 
Tapi baiknya baca alqur’an dan tafsirnya, hingga 
kita tahu apa intinya dari perintah Allah dan 
Rasul Nya agar kita bisa menghindari marah 
yang berlebihan hingga dapat menimbulkan 
penyesalan.  

4 Host  Oke, pemirsa mau tau bagaimana mengatasi 
amarah, jangan kemana-mana. Kita akan segera 
kembali setelah jeda berikut ini.  

5 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
6 Commercial break VTR 

7 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 

8 Host  Pemirsa terima kasih anda masih bersama 
bengkel hati dan tentunya kita disini mencari 
jawaban bagaimana cara kita menjaga kesehatan 
dan apa hubungannya dengan amal perbuatan dan 



 

 

akhlak kita sehari-hari, dan tentunya telepon dan 
SMS anda masih kami nantikan. Hallo siapa 
dimana? 

9 Penelepon 1 Dengan ibu Wati di Bogor. Bagaimana jika saya 
marah agar anak patuh pada saya? Nah, anak 
saya yang putri punya amandel dan sering sakit. 
Kira-kira akhlak apa yang saya perbaiki? Anak 
saya yang paling kecil umur 9 bulan pak Ustadz? 

10 Mas Danu Ibu, jika ingin anak kita patuh jangan dengan 
amarah. Jangan mengkambinghitamkan sifat 
amarah kita pada orang yang dibawah kita. 
Banyak minta ampun pada Allah. Dan masalah 
anak ibu yang belum akhil balig maka sakitnya 
gara- gara orangtuanya. Siapa yang sering 
ngomel, maka harus dikurangi omelannya, sapa 
yang sering marah? Maka dikurangi, jika masih 
ingin marah, segera wudhu, mengalahkan api 
dengan air, jika tidak bisa duduk, atau berbaring. 
Begitu ya Bu?  

11 Host  Oke pemirsa, kita akan memasuki waktu subuh, 
harap atur tempatnya. 

12 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
13 Azan subuh VTR 
14 Iklan  VTR 
15 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
16 Siraturahmi Mas 

Danu 
VTR 
Assalamualaikum pemirsa. Saya jalan- jalan lagi 
ketempatnya mbak Aik. Gimana ibu, sehat? 
Alhamdulilah Ustadz, ini anak saya tahun 2008 
dioperasi payudara. Coba mbak jujur, apa pernah 
marah sama ibu atau bapak? Iya Ustadz, saya 
punya pacar tapi ibu selalu tidak setuju. Ya oke. 
Miyob itu biasanya karena akibat jengkel pada 
orangtua. Mari berdoa. Dan jangan pernah 
marah-marah lagi pada orangtua apalagi karena 
masalah yang seperti ini. 

17 Host  Alhamdulilah pemirsa, kita masih dibengkel hati. 
Ada sms dari ibu Sri, ada ginjal dan sudah cuci 
darah. Gimana mas? 

18 Mas Danu Biasanya kalo ada penyakit yang bermasalah 
dengan ginjal, intinya ibu menyimpan jengkel 
pada suaminya yang jarang diceritakan. Harus 
diperbaiki, ceritakan pada suami, jujur.  

19 Host  Oke, silahkan pada jamaah yang ingin bertanya 
20 Penanya 1 Nama saya Ilham, saya kecelakaan mobil tahun 

2005. Istri saya koma, saya lumpuh. Saya mohon 



 

 

solusi Ustadz? 
21 Mas Danu Begini pak, coba bapak evaluasi kebelakang, apa 

ada orang meminta tolong langsung bapak tolak? 
Nah itu dia pak, insyaallah bapak faham ya. Ini 
adalah peringatan dari Allah, setelah ini banyakin 
shalat Tahajudnya, doakan mereka jika bapak 
tidak bisa menolong mereka. Hanya itu pak 

22 Host  Pemirsa jangan kemana-mana, bengkel hati akan 
kembali 

23 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
24 Iklan  VTR 
25 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
26 Penanya 2 Saya dari Palu, nama saya Virgianti, saya 9 tahun 

belum dapat keturunan. Kata dokter kami normal, 
haid saya juga kurang lancer. Gimana ya Ustadz? 

27 Mas Danu Orang yang mens nya lama, berarti ibu kalo ada 
masalah banyak disimpan, betul? Nah, ibu kalo 
ada masalah ceritakan pada suami. Karena ada 
hubungan antara mens dengan masalah ibu. 
Terus, jangan dingin sama suami ya Bu, kalo bisa 
mesra. Agar bisa rahim ibu menampung sperma 
suami, lemah lembut, berdandan cantik, hingga 
bisa membangkitkan syahwat suami. Intinya 
jangan terlalu kaku ya Bu? 

28 Penanya 3 Nama saya ibu Marwan, saya punya diabetes 
sejak tahun 1992, kolesterol, asam urat, mata 
rabun. Gimana Ustadz, saya bisa sembuh nggak? 

29 Mas Danu Sebelum ibu sakit, pernah ada masalah dengan 
anak atau bapak dan menyuruh mereka dengan 
paksaan, ketika mereka tidak mampu ibu marah 
banget? Mulai hari ini, mau nggak ibu tidak 
marah lagi, demi ridho Allah? Oke sekarang 
gimana Bu, ada perkembangan nggak matanya? 

30 Penanya 3 Sudah kelihatan Pak 
31 Mas Danu Bilang apa, kalo sudah berkurang Bu? 
32 Penanya 3 Alhamdulilah, makasih pak Ustadz 
33 Host  Pemirsa, bengkel hati akan segera kembali. 
34 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
35 Iklan  VTR 
36 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
37 Host  Saatnya mengangkat telp, ya hallo siapa dimana? 
38 Penelepon 2 Saya pak Heru di Bekasi. Saya sudah 7 tahun 

sakit darah tinggi, kemudian lari ke irama 
jantung, kemudian setelah BAB pagi maka harus 
tiduran karena lemes. Mohon dibantu pak 



 

 

Ustadz? Ada apa dengan saya sebenarnya? 
39 Mas Danu Bapak jika dadanya sakit, coba jika ada masalah 

dengan istri, ceritakan secara jelas, normal, 
jangan ditutup-tutupin. Pengendalinya adalah 
bapak sendiri. Gimana sekarang Pak? Masih 
sesak? 

40 Penelepon 2 Berkurang pak. Alhamdulilah 
41 Mas Danu Bersyukur pada Allah ya Pak, acara bengkel hati 

ini adalah cara untuk mengubah akhlak atau 
perbuatan buruk seseorang menjadi lebih baik, 
semoga bapak semakin lebih baik lagi ya. 

42 Host  Ada yang mau nanya lagi? 
43 Penanya 4 Saya bapak Raihan dari Bogor. Sudah 1 tahun 

seluruh badan saya berdenyut 
44 Mas Danu Mas punya ilmu dalam nggak? 
  Iya pak, bapak saya kental dengan kebatinan, 

hingga dari kecil saya punya kelainan, punya 
indra keenam. Sudah banyak kiay yang mencoba 
menyembuhkan, tapi nggak mampu. 

45 Mas Danu Gimana kalo saya ambil ilmunya, mau? Ikhlas? 
46 Penanya 4 Mau pak Ustadz 
47 Aksi mas Danu Mas Danu memegang ujung jari mas Raihan, 

kemudian mas Raihan kesakitan dan menangis 
terisak- isak, kemudian melepaskannya 

48 Mas Danu Gimana sekarang mas Raihan? 
49 Penanya 4 Alhamdulilah Ustadz, saya sudah enakan. 

Mudah- mudahan saya bisa sembuh 
50 Host  Baiklah pemirsa, saatnya mas Danu memberikan 

doa buat kita sebagai penutup 
51 Mas Danu Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita 

berkiblat dengan al Quran, pelajari dan amalkan 
isinya, kita rubah perbuatan- perbuatan buruk kita 
menjadi perbuatan mulia, insyaallah segala 
penyakit dapat hilang dan terobati, jangan marah, 
jangan marah dan jangan marah. Rasullulah 
mengucapkannya sampai tiga kali, karena begitu 
pentingnya hal tersebut, karena kita sudah banyak 
melihat, akibat kemarahan yang berlebihan yang 
ada hanya penyesalan. Amin ya Rabbal alamin 

52 Host  Saya Bayu Oktara, mohon maaf jika ada salah 
kata, sampai ketemu lagi esok Senin. 
wassalamualaikum 

 



 

 

D. Deskripsi Acara Siaran Bengkel Hati Mas Danu di TPI Episode 30 Maret 
2009 

 Tema : Menghindari iri dengki 

No Sequential  Audio 
1 Credit title Opening tune bengkel hati mas Danu di TPI 

disertai logo tulisan siraman bengkel hati 

2 Greeting  Assalamualaikum wr, wb. Bertemu lagi 
dibengkel hati bersama saya Pangsit, kali ini 
sudah ada narasumber kita yaitu ustadz Danu, 
tema kita pagi hari ini adalah menghindari iri 
dengki, silahkan ustadz untuk memberikan 
materinya. 

3 Mas Danu Alhamdulilah, kita masih dipertemukan Allah 
dalam acara bengkel hati ini, ya menghindari iri 
dengki adalah tema yang kita angkat kali ini. Iri 
dan dengki adalah termaksud perbuatan buruk. 
Akibat dari perbuatan ini adalah merusaknya 
siraturahmi, teman, sahabat saudara. Dalam al 
Quran banyak diterangkan orang yang iri dengki 
hasil yang didapat adalah kekecewaan. 

4 Host  Oke, pemirsa silahkan yang mau bergabung 
lewat telp di 02187997000 atau ketik hati kirim 
ke 9888 via sms. Kita akan segera kembali 
setelah jeda berikut ini tentunya telepon dan 
SMS anda masih kami nantikan. Tapi sebelum 
itu kita memasuki waktu subuh dulu, rapatkan 
shaf dan sesaat kita akan melihat ustdz Danu 
yang siraturahmi kerumah pemirsa di rumah.  

5 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
6 Commercial break VTR 

7 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 

8 Pasien dirumah  Saya Karnadi di Palangkaraya, saya sakit 
dibagian kepala, rasanya kepala saya berat dan 
bergoyang hingga saya tidak prcaya diri berjalan- 
jalan. Bagaimana Ustadz? 

9 Mas Danu Ya bapak, permasalahan ada dua, bapak nggak 
emosional, tapi bapak ada kejengkelan bisa lewat 
pekerjaan atau rumah. Tentang goyang- goyang 
kepala, apakah bapak punya ilmu? Atau amalan 
yang tidak bermanfaat? Coba seandainya benar 
dievaluasi ya Pak. 

10 Karnadi Benar semua pak, saya memang punya amalan, 



 

 

dan menyimpan dendam pada seseorang Pak 
ustadz. 

11 Mas Danu Baik pak, seandainya bisa ke Masjid Annida saya 
akan mengambil ilmu bapak dan insyaallah akan 
sembuh, jangan lupa bersyukur dan shalat 
sunahnya diperbanyak. 

12 Host  Oke pemirsa, sekarang yang ada distudio 
silahkan bertanya. 

13 Penanya 1 Saya Lukman dari Babelan, Bekasi. Saya punya 
penyakit Parkinson, seperti stroke, tangan kiri 
gemetar, kaki kiri kaku, suara mengecil, mulut 
liuran dan mata pingin tidur aja. Sudah 5 tahun 
saya begini 

14 Mas Danu Mas, ini kan sudah hampir stroke, akibat jengkel 
yang disimpan. Dulu sebelum sakit pernah 
jengkel pada bapak atau ibu? Ingat nggak? 

15  Pernah Ustadz, saya jengkel banget pada ibu, 
karena  ibu saya suka ngomel, hingga saya terlalu 
jengkel dan disimpan dihati 

16 Mas Danu Nanti setelah pulang, selesai shalat wajib minta 
maaf sama ibu,ikhlas. Dan satu lagi, kalo 
melakukan sesuatu yakinlah, jangan cepat putus 
asa. Oke, ntr kita ngobrol setelah off air aja, ni 
kasihan waktunya. 

17 Host  Ya pemirsa, bengkel hati akan segera kembali 
18 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
19 Azan subuh VTR 
20 Iklan  VTR 
21 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
22 Host  Ada sms dari bu Enik Cirebon, saya suka marah- 

marah dan suka nyumpahin anak- anak saya, 
gimanacaranya untuk menarik sumpah saya pada 
anak- anak? 

23 Mas Danu Jika sumpah wujudnya kebaikan dan tidak 
mampu mewujudkan dapat memberi makan fakir 
miskin, tapi kalo sumpahnya jelek, maka itu 
dosa. Anak adalah amanah dari Allah. Jika anak 
disumpahi, kebiasaan anak akan menyerang 
orangtua, keluarga sakinah tidak akan terwujud. 
Nah jika ibu faham kalo memaki itu salah, minta 
ampun padaAllah, prilaku yang lain juga dirubah 
ya Bu?  

24 Host  Ya pemirsa, waktu juga yang akan memisahkan 
kita, sebelum ditutup mohon ustadz Danu 
memberikan sedikit taushiyah pada kita tentang 
iri dan dengki.Silahkan Ustadz 



 

 

25 Mas Danu Ya dalam al Quran surat Yunus ayat 57, saya 
mengajak khususnya diri sendiri, marilah cintai 
al Quran, tafsirnya dan amalkan ayat perayat. 
Jika kita telah ingat firman Allah, maka kita akan 
mudah mengamalkan al Quran hingga jadi 
ladang amal buat masuk syurga. Tidak hanya iri 
dengki, tapi akhlak kita yang lain juga bisa 
menjadi akhlak yang mulia. 

26 Host  Ya silahkan ustadz doanya 
27 Bumber in Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
28 Iklan  VTR 
29 Bumber out Tune bengkel hati mas Danu di TPI 
30 Host  Ya silahkan ustadz 
31 Mas Danu Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum bengkel 

hati ini ditutup marilah kita berdoa, bismillah , 
alhamduliah, ya Aziz yang Maha kuat, kami 
mohon ampun atas kesalahan kami, dosa kecil 
hingga dosa besar, dosa yang kami lakukan 
terhadap istri, suami, anak- anak kami, kepada 
ibu bapak kami serta kepada manusia lainnya. 
Jika ada sakit dari tubuh kami karena perbautan 
kami, ampuni kami. Amin ya rabbal alamin 

32 Host  Saya Pangsit mohon maaf jika ada salah kata. 
Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang, 
jangan lupa akan ada off air dan taaruf bengkel 
hati setelah ini. Wassalamualaikum 
warahmatullahi wa barakatuh. 
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