
  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Riwayat Hidup Ustadz Dhanu dan Aktifitas Dakwahnya 

1. Ustadz Dhanu 

Nama asli Ustadz Dhanu adalah Ismanu Djoko Herlambang. Beliau 

lahir di Pati pada tanggal 4 Desember 1964. Sekarang beliau tinggal di 

Sleman, Yokyakarta. Ustadz Dhanu adalah seorang mahasiswa lulusan 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dengan predikat lulusan 

terbaik sebagai sarjana teknik sipil.   

Beliau adalah seorang Insinyur yang melakukan berbagai penelitian 

mengenai penyakit-penyakit dan solusinya. Beliau adalah seorang yang 

tidak takut mengungkap kebenaran. Ustadz Dhanu sudah bertahun-tahun 

mempelajari dan mendalami serta mempraktekkan isi kandungan yang ada 

di Alquran dan juga Alhadits. 

Dengan izin Allah Swt. beliau menemukan hubungan erat antara 

penyakit dan tingkah laku seseorang. Menurut Ustadz Dhanu tingkah laku 

kita yang terkadang sering emosi, marah-marah dan tersinggung itu akan 

menjadi penyakit pada diri sendiri. Untuk itu ketika kita sedang emosi 

hendaklah kita menjaga mulut dan perkataan kita agar tidak menyakiti hati 

orang lain. 

Jika penyakit tersebut dialami oleh seorang anak yang belum berakal 

maka itu adalah perbuatan orangtua nya. Baik itu perbuatan atau perkataan 



  

yang sering membanding-bandingkan anak-anaknya dengan anak yang 

lain.  

Ustadz Dhanu adalah salah seorang yang berhasil menemukan titik 

temu antara penyakit jiwa (akhlak yang kurang terpuji) dan penyakit 

jasmani (fisik/badan) pada manusia. Beliau merumuskan bahwa penyakit 

yang diderita oleh pasien adalah indikator adanya sebuah ketimpaan 

akhlak pada diri manusia, baik secara sadar atau tidak. Dalam pengobatan 

Ustadz Dhanu yaitu dengan memahami isi Alquran dan Assunnah 

sehingga dari sanalah Allah memberikan pemahaman kepadanya, dan 

dapat menemukan hubungan yang erat antara sakit dan akhlak seseorang. 

Ustadz Dhanu dalam acara tersebut menyampaikan beberapa materi 

yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu  

materi yang disampaikan berbeda setiap harinya dengan menghadirkan 

pasien dari berbagai daerah yang ingin konsultasi mengenai penyakitnya. 

Sebagai makhluk hidup, kita tentu akrab dengan berbagai macam penyakit 

baik itu ringan maupun berat. Keinginan untuk sembuh dari penyakit 

inilah yang membuat masyarakat khususnya umat islam berupaya mencari 

berbagai metode pengobatan. Dari dulu metode pengobatan berjalan 

seiring dengan kehidupan masyarakat. Dengan adanya keinginan sembuh 

dari penyakit, berbagai macam dilakukan dari berobat ke dokter hingga ke 

alternatif. Bahkan tak jarang masyarakat juga menempuh jalan 

kesembuhan melalui orang pintar (dukun). 



  

Dalam penyampaian dakwah Ustadz Dhanu memberikan materi dan 

tema dalam setiap harinya, selebihnya beliau melakukan praktek dan 

pengobatan melalui doa dan shalawat serta nasehat agar dapat diketahui 

apa masalah penyakit yang diderita sehingga dapat disembuhkan. Teknik 

pengobatan alternatif ini juga sangat berkembang di Indonesia. Terkadang 

masyarakat sebagian meyakini bahwa dengan teknik alterntif mereka akan 

sembuh tanpa harus ke dokter. 

Alamat bengkel hati Ustadz Dhanu berada di Jalan Wijilan no. 27B, 

Panembahan Kecamatan Kraton (Daerah Istimewa Yogyakarta) 55131. 

Buka setiap hari mulai jam 08.00-17.00 WIB. Sedangkan alamat klinik 

beliau di Jalan Tabet Barat VIII No.45 Tabet, Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta kode pos 12810, buka setiap hari pukul 09.00-

18.00 WIB. 

 Biaya konsultasi dengan asisten dan Ustadz Dhanu. 

a. Konsultasi Kepada Asisten Ustadz Dhanu 

1) Biaya Dalam 1 Pertemuan Rp.500.000 Sampai 1 Juta/Orang 

2) Durasi Dalam Ruangan +/- 20 Menit 

3) Belum Termasuk Herbal Dan Madu 

4) Bisa Langsung Datang Ke Klinik Jika Belum Penuh, Kapasitas 20 

Pasien Maksimal.  

5) Daftar Lewat WA (0878-3999-9196) 

b. Konsultasi Langsung Dengan Ustadz Dhanu 

1) Biaya Dalam 1 Pertemuan 3,5 Juta Sampai 4 Juta/Orang 



  

2) Durasi Dalam Ruangan +/- 20 Menit 

3) Belum Termasuk Herbal Dan Madu 

4) Harus Mendaftar Terlebih Dahulu, Menunggu Antrian Di Panggil 

5) Antrian Sekitar 1 Tahun 

6) Pendaftaran Via WA Ust. Dhanu (0819-0416-0906) 

 

1. Acara Siraman Qalbu 

Acara Siraman Qalbu adalah suatu program religi yang mana program 

tersebut ditayangkan pada channel MNCTV setiap hari pada pukul 05.00-

06.30 WIB. Dengan kekreatifitasnya seorang Ustadz Dhanu selama 

pandemi ini, beliau menggunggah acara tersebut ke channel youtube beliau 

agar mempermudah seseorang untuk mengakses.  

Program acara Siraman Qalbu disiarkan sejak 1 November 2018 di 

MNCTV. Acara tersebut di pimpin oleh seorang presenter yaitu Bobby 

Maulana dan yang memberikan tausiyah adalah Ustadz Dhanu. Pada 

program ini tidak hanya bertausiah saja tetapi juga membahas mengenai 

permasalah penyakit non medis atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan oleh tenaga medis. Diantaranya adalah penyakit yang 

diganggu oleh jin, makhluk halus atau bahkan keturunan serta penyakit 

yang tidak dapat sembuh selama bertahun-tahun. Penyakit tersebut akan 

sembuh atas izin Allah dengan cara bertaubat. Dengan memperbaiki 

tingkah laku agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  

Hal tersebut telah ada di dalam al-qur’an surah Asy-Syura 42:30 



  

يرٍ  ثِ ْن كَ فُو عَ عْ يَ ْم َو يكُ ِد َيْ بَْت أ سَ ا كَ َم بِ ٍة فَ ِصيبَ ْن ُم ْم ِم كُ ََصابَ ا أ َم   َو

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu)”
1
 

Momentum yang paling ditunggu-tunggu dari ceramah Ustadz Dhanu 

di acara Siraman Qalbu yaitu ketika beliau memanjatkan do’a untuk para 

jama’ahnya. Walaupun terlihat sederhana, berkat do’a beliau, dengan 

pertolongan dan izin Allah, banyak pasien yang mengaku bahwa penyakit 

yang diderita para jama’ah terasa ringan bahkan ada juga yang merasa 

sembuh. Tidak hanya pasien saja yang merasakan efek dari doa-doa yang 

diucapkan oleh Ustadz Dhanu, melainkan jama’ah-jama’ah yang hadir dan 

juga pemirsa yang ada di rumah ikut serta mengaminkan doa beliau, maka 

mereka juga merasakan efek tersebut. Efek tersebut bermacam-macam ada 

yang menangis, muntah bahkan sampai pingsan. Efek tersebut bisa terjadi 

kepada para jama’ah dan pemirsa di rumah ketika mereka juga mengalami 

penyakit yang mirip dengan pasien tersebut.  

Dalam setiap episode banyak sekali pesan-pesan yang dapat kita ambil 

dari penyakit pasien, baik itu dari segi akidah, ibadah serta dari akhlak 

seorang pasien. Dalam akhir video Ustadz Dhanu selalu memberikan 

masukan yang mana ada pesan dakwah yang terkandung didalam video 

tersebut.  
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Acara Siraman Qalbu memiliki alur atau susunan acara, yang di awali 

dengan menceritakan keluh kesah penyakit yang sedang diderita, 

kemudian setelah dapat titik temunya, Ustadz Dhanu memanggil siapa 

yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Tujuan dipanggilnya jin yang 

masuk dalam tubuh pasien, agar jin itu mau keluar dari tubuh pasien 

dengan baik-baik. Jika mau mengikuti perkataan Ustadz Dhanu maka 

dilanjutkan untuk membaca doa untuk kesembuhan pasien. Selesai doa 

dilanjutkan untuk memberikan nasehat-nasehat dan penutup. 

2. Channel Youtube Ustadz Dhanu Official 

 

Gambar 4.1 Profil Channel Ustadz Dhanu Official 

 

Youtube adalah sebuah sosial media yang berisi tentang video-video 

baik itu tentang dakwah, hiburan, pendidikan, tutorial serta musik. Media 

youtube ini sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan baik itu dari 

anak-anak, remaja, maupun dewasa. 



  

Manfaat youtube yaitu sebagai informasi dan juga dapat dijadikan 

pemasaran produk. Pada masa pandemi ini, youtube lebih banyak 

digunakan untuk berbagi ilmu dan juga hiburan. Banyak yang 

mendapatkan ilmu dari youtube kemudian digunakan dalam kehidupannya 

dan menjadi bahan dalam berkerja.   

Tetapi, youtube juga banyak memiliki kelebihan serta kekurangannya 

sendiri, Yaitu: 

a. Kelebihan 

1) Dapat di tonton ulang 

2) Mempublikasikan tanpa batas waktu 

3) Mudah di jangkau 

4) Video banyak 

b. Kekurangan 

1) Dapat disalah gukanakan 

2) Banyak video yang menyesatkan 

3) Terlalu banyak video yang tidak bermanfaat 

Pada media youtube tersebut, peneliti mengambil channel Ustadz 

Dhanu Official untuk melakukan penelitian. Channel tersebut bergabung 

dengan youtube pada tanggal 18 januari 2016.  

Pada channel ini tidak hanya membahas acara Siraman Qalbu, tetapi 

juga ada ruang klinik pengobatan Ustadz Dhanu. Hampir setiap hari beliau 

mendokumentasikan orang-orang yang datang ke klinik beliau untuk 



  

memberikan dakwah, pelajaran dan juga peringatan kepada penonton setia 

channel Ustadz Dhanu Official.  

Dalam channel tersebut, peneliti hanya dapat meneliti 15 video. Yang 

mana video tersebut hanya pada acara Siraman Qalbu. Peneliti hanya 

memilah video mana yang mengandung pesan dakwah, sehingga tidak 

semua acara Siraman Qalbu peneliti teliti. 

 

3. Penyajian Data 

a. Narasi-Narasi Video Dalam Acara Siraman Qalbu 

1) Judul  : Jin Milenial Bro!! 

Durasi  : 47.38 Menit 

Tanggal Tayang : 02 Januari 2020 

 

Gambar 4.2 Jin Milenial Bro!! 

Psikis itu adalah kondisi mental yang dipengaruhi oleh lingkungan 

atau cara berfikir. Sudah banyak narasumber yang datang dengan 

keluhan seperti beliau yaitu tangan sering basah. Kejadian itu terjadi 

saat beliau KKN. Pada saat KKN tersebut barang beliau (dalaman) 



  

terjatuh di jalan. Saat itu beliau menggunakan sepeda motor dengan 

kondisi banyak barang bawaan. Daleman tersebut sudah di ambil dan 

di masukkan kedalam tas, tetapi anehnya saat sampai di tempat tujuan, 

barang itu tidak ada didalam tas lagi. Dan sekarang beliau berasa 

bahwa setiap badan kelelahan, barang itu jatuh dengan sendirinya.  

Pasien sering membaca kalimat ta’awud, katanya kalimat tersebut 

dapat menjaga dirinya. Tetapi dukun atau orang pinter tersebut 

menyuruh untuk membaca sesering mungkin. Pasien tersebut 

membaca dalam sehari bisa ratusan kali. Padahal kalimat ta’awud itu 

jika di baca sekali Allah Swt sudah mendengarkan doa tersebut.  

Kalimat ta'awuz yang dapat menjaga diri, yaitu: 

 اعوذ بك لمات هللا تآمت من شرماخلق

Ustadz Dhanu menyuruh kepada pasien yang tengah kemasukan jin 

itu untuk berdiri, karena gak enak di lihat oleh ibu-ibu yang hadir di 

majelis Siraman Qolbu tersebut. Dengan paksaan akhirnya dia mau 

berdiri.  

Jin itu menghasut pasien untuk selalu marah-marah jika di banguni 

saat shalat subuh. Tetapi jika orang tua membanguni anaknya untuk 

melakukan shalat adalah hal yang wajar, orang tua hanya 

mengingatkan anaknya selalu melaksanakan shalat.  

 Pasien juga merasakan  keluhan sakit pada bagian perut bawah, 

kata Ustadz Dhanu, jika sakit perut bagian usus biasanya karena dia 

pernah kesal dengan keluarganya. Jika orang itu belum mencapai 



  

umur 40 tahun maka jengkelnya kepada orang tua. Ternyata benar, 

bahwa narasumber ada jengkel kepada ayahnya yang sering 

berhubungan dengan perempuan lain melalui media sosial. Penyakit 

yang terkadang kita rasakan belum tentu itu karena medis saja, bisa 

juga karena hati kita ada penyakit dan menjadi penyakit juga untuk 

bagian tubuh-tubuh tertentu.  

Ustadz Dhanu mengingatkan kepada pasien bahwa harus ikhlas, 

jangan lagi marah sama orang tua jika disuruh. Orang tua itu 

menyuruh pasti ada tujuan yang baik, bukan tujuan yang jelek atau 

jahat. Meminta maaflah kepada orang tua sebelum terlambat. Pesan 

terakhir dari Ustadz Dhanu untuk pasien yaitu jangan sering melamun 

karena kesedihan, jika ingin melamun, melamun untuk ingat sama 

Allah itu lebih baik.  

Peneliti menyimpulkan dari video yang telah peneliti teliti yaitu 

kita harus selalu hati-hati bersikap baik itu kepada orang tua, keluarga, 

tetangga, kerabat bahkan teman-teman dimedia sosial. Tidak hanya 

sikap saja melainkan juga hati kita. Karena penyakit itu bisa datang 

dari hati kita. Seperti yang ada divideo bahwa dia ada rasa dengki, 

dengan itu dadanya sakit terus, dan juga narasumber sangat sesel 

dengan ayahnya karena melayani perempuan lain selain ibunya. 

Pasien Juga mengakui bahwa dia tidak suka ibunya marah-marah 

terus. Sebenarnya bukan orang tuanya yang marah-marah terus, tetapi 

anaknya yang sulit untuk mengerti dengan keadan yang 



  

sesungguhnya. Seperti shalat itu adalah kewajiban masing-masing, 

dan seorang ibu tidak mau anaknya mendapatkan dosa, untuk itu 

ibunya marah karena anaknya lupa dengan shalat.  

2) Judul  : Dicerai Karena Kesurupan 

Durasi  : 22.05 Menit 

Tanggal Tayang : 21 Januari 2020 

 

Gambar 4.3 Dicerai Karena Kesurupan 

Pada video ini menceritakan ada seorang pasien yang ditalak oleh 

suaminya karena sering kesurupan. Penyakit kesurupan tersebut sejak 

SMP hingga beliau menikah. Ustadz Dhanu mengatakan bahwa pasien 

memang mempunyai ilmu. Ilmu tersebut terpancing ketika emosi 

pasien naik. Ustadz Dhanu juga mengatakan bahwa pasien memiliki 

emosi yang tinggi tetapi ketika emosi dia hanya bisa diam, tidak 

mengungkapkan. Ilmu tersebut didapat karena ilmu keturunan. Ilmu 

seperti ini membuat anak cucu semua terganggu. Maka dari itu jangan 

pernah memasang ilmu macan atau ilmu gaib lainnya.  



  

Pesan Ustadz Dhanu kepada semua yang mendengarkan dan 

menyaksikan terutama pada pasien, bahwa semua yang terjadi di 

muka bumi ini atas izin Allah. Semua yang terjadi, baik itu kejadian 

yang baik atau buruk itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin lewat ini 

Allah mengingatkan kita, terima dengan lapang dada, sabar dan 

bijaklah menghadapi kehidupan.  

 

3) Judul  : Oddie Agam Akhirnya Bisa Tersenyum Lagi 

Durasi  : 27.52 Menit 

Tanggal Tayang : 24 Januari 2020 

 

Gambar 4.4 Oddie Agam Akhirnya Bisa Tersenyum Lagi 

Pada video ini menceritakan tentang seorang publik figur yang 

mengalami struk pada bagian otak. Kebanyakan penyakit struk dalam 

medis adalah suatu saraf yang ada dalam tubuh seseorang itu tidak 

dapat berfungsi, hingga tidak dapat bergerak. Tetapi lain halnya pada 



  

pasien ini, beliau mengalami struk pada bagian otak dikarenakan 

menyumbatan pembuluh darah dalam otak.  

Istri pasien mengatakan bahwa penyakit tersebut berawal dari 

merokok yang sangat banyak sehingga ketika ditanya beliau agak sulit 

berbicara atau lambat merespon. Setelah digali permasalahnya 

ternyata penyakit yang diderita pasien tersebut berkaitan dengan sifat 

beliau yang cuek. Ketika ada masalah dibawa santai, tidak dipikirkan 

solusinya. Maka dari itu Allah menegur beliau dengan menselajurkan 

lewat penyakit tersebut.  

Ketika beliau terlihat dalam media, beliau sangat ceria dan sangat 

peduli terhadap teman-temannya, tetapi ketika dengan keluarga 

terutamadengan istri malah sangat cuek. Rasulullah mengajarkan 

kepada kita untuk sedekah tujuannya agar kita tidak cuek atau acuh 

terhadap kehidupan orang lain.  

4) Judul  : Kerajaan Jin Dari Kepunden 

Durasi  : 36.02 Menit 

Tanggal Tayang : 31 Januari 2020 

 



  

Gambar 4.5 Kerajaan Jin Dari Kepunden 

Pada video ini menceritakan tentang sorang pasien yang 

mengalami muntah darah karena bermimpi didatangi seekor macan. 

penyakit itu diderita pasien selama 24 tahun. Muntah darah dalam 

dunia medis biasanya dikarenakan pecah pembuluh darah atau 

penyakit yang berhubungan dengan lambung. Tetapi jika dikaitkan 

dengan akidah, penyakit itu berkaitan dengan serangan, baik itu sihir 

ataupun santet. 

Reaksi pasien sering terjadi, sehari itu terkadang bisa sampai 5 

kali. Reaksi itu seperti macan, ular, mencekik diri sendiri bahkan 

bisikan akan membunuh suami dan anaknya.  

 

 

5) Judul  : Jin Ini Memberi Hormat Ala Militer 

Durasi  : 32.38 Menit 

Tanggal Tayang : 04 Februari 2020 

 

Gambar 4.6 Jin Ini Memberi Hormat Ala Militer 



  

Pada video ini menceritakan tentang seorang pasien yang sering 

merasakan pusing, asam lambung dan pengapuran tulang sendi. 

Alasan beliau mau berobat ke Ustadz Dhanu adalah mau melepas 

ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya.  

Asal mula kejadiannya ada masalah dengan keluarga, kata pasien 

beliau menikah itu tidak direstui oleh keluarga istrinya. Tetapi beliau 

tetap kekeh dan istikharah. Setelah mendapat petunjuk akhirnya beliau 

tetap menikah.  

Kembali dengan topik permasalahan beliau datang ke Ustadz 

Dhanu untuk melepas ilmu, ilmu yang dipelajari adalah ilmu untuk 

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Pasien merasa 

setelah mempelajari ilmu tersebut sembuh tetapi hanya 1 tahun saja. 

Setelah satu tahun sembuh itu merasa tambah parah sehingga melihat 

pocong, kuburan dan mimpi buruk. 

 

6) Judul  : Haid 5 Tahun Sekali, Kenapa?? 

Durasi  : 38.06 Menit 

Tanggal Tayang : 10 Februari 2020 



  

 

Gambar 4.7 Haid 5 Tahun Sekali, Kenapa?? 

Pada epesode ini, ada seorang pasien yang memiliki keluhan 

mimisan dan juga menstruasi tidak normal. Waktu kuliah, pasien 

sering mimisan hingga empat jam lamanya. Ketika ditutup hidung, 

darah itu keluar dari mata dan juga telinga. Dokter mengatakan bahwa 

itu penyakit anemia aplestika, yaitu kekurangan sel darah merah, sel 

darah putih dan keping darah. Permasalahannya bukan pecah 

pembuluh darah tetapi kurang dari sumsum tulang belakang. Kejadian 

itu terjadi sejak masih sekolah SD.  

Orang tua pasien pernah menyimpan marah kepada mertuanya atau 

kepada orang tuanya. Pasien bercerita bahwa orang tuanya tidak ada 

masalah dengan mertua atau orang tua tetapi orang tuanya memiliki 

peliharaan jin harimau, harimau tersebut adalah penjaga tanah 

peninggalan. Sepengetahuan Ustadz Dhanu, jin harimau sehebat 

apapun itu dia tidak akan bisa merusak sumsum tulang belakang. 

Fokus beliau tertuju pada masalah orang tuanya, di antara ibu atau 



  

ayah yang paling diam dan kaku, itu yang biasanya memiliki masalah. 

Jadi kalau beliau marah, beliau hanya diam.  

Pasien sempat marah kepada ayahnya saat ai berusia 23 tahun. 

Masalah tersebut tidak bisa diceritakan ke publik, pasien hanya bisa 

membisikkan saja, tetapi Ustadz Dhanu sedikit memberi clue bahwa 

ayahnya ada masalah dengan ibunya dan pasien pun jadi marah.  

Ustadz Dhanu meminta kepada jin tersebut untuk tidak 

mengganggu orang lagi, apalagi sampai mencelakakan. Jin tersebut 

mengatakan bahwa orang lewat itu sering bicara sompral atau yang 

tidak baik, pipis sembarangan di sana dan ia merasa bahwa tempatnya 

dikotori.  

Orang tua pasien marah tetapi diam itulah yang mengakibatkan 

haid tidak lancar atau rusaknya sumsum tulang belakang. Berusaha 

untuk terus dekat dengan orang tua, ngobrol biasa, jangan ada merasa 

jengkel atau pun marah. Karena mulut itu seperti organ kewanitaan. 

Kalau mulut itu maunya diam, maka di situlah menstruasinya juga 

akan diam.  

Pesan pada epesode ini, jika memiliki masalah kepada orang tua 

hendaklah dibicarakan secara baik-baik, jangan sampai diam menjadi 

berlarut-larut agar tidak menjadi penyakit. Jin merupakan makhluk tak 

kasat mata bagi manusia, jangan sampai berteman dengannya apalagi 

mempercayainya. Sebaik-baiknya jin, ia tetap akan menyesatkan 



  

manusia. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah semata dan 

jangan sampai menyekutukannya yang menyebabkan kemusyrikan. 

Na’a’uzubillahi min dzalik.  

7) Judul  : Jin Bencong Tobat 

Durasi  : 44.45 Menit 

Tanggal Tayang : 13 Februari 2020 

 

Gambar 4.8 Jin Bencong Tobat 

Pada episode ini, ada seorang pasien yang memiliki pekerjaan 

menari. Agar menarinya dapat menarik perhatian orang lain beliau 

memasang susuk di bagian titik tertentu agar indah lekuk tubuhnya. 

Beliau adalah seorang laki-laki, tetapi sering membawa tarian wanita 

sehingga terjadilah perubahan gestur tubuh dan juga pergaulan.  

Dengan datangnya beliau ke acara Siraman Qalbu, beliau ingin 

melepaskan semua yang berhubungan dengan penyakit (bencong). 

Penyakit tersebut sebenarnya bukan masalah akhir zaman, hanya saja 

permasalahan ini belum kerkuak. Setelah dijelaskan oleh Ustadz 

Dhanu baru paham bahwa seorang laki-laki menggunakan pakaian 



  

wanita, dan mengikuti gaya wanita itu karena kehendak Allah. Allah 

berkehendak ketika seseorang tidak bersyukur. Ketika seorang anak 

itu lahir laki-laki tetapi ibunya menginginkan perempuan, maka jin 

perempuan masuk ke dalam tubuh bayi lai-laki tersebut.  

Yang dilakukan oleh pasien itu hanyalah sebuah profesi. Padahal 

Profesi itu bisa diganti dengan wanita sesungguhnya. Niat kita baik 

untuk mencari nafkah, tetapi mencari nafkah tanpa membaca bismillah 

maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Jika benar-benar ingin 

berubah, niatkan karena Allah. Karena hijrah itu tidak mudah, berawal 

dari hatinya harus berubah, pikiran harus berubah dan juga 

penampilan harus berubah. 

Dengan memasang susuk, itu termasuk sebuah kemusyrikan. 

Jangan mencari nafkah dengan suatu kemusyrikan, sudah pasti uang 

nya haram. Baik itu diletakkan didalam tubuh ataupun diletakkan 

dimuka toko atau warung.  

8) Judul  : Wewe Gombel Pulang Kampung 

Durasi  : 38.55 Menit 

Tanggal Tayang : 21 Februari 2020 

 



  

Gambar 4.9 Wewe Gombel Pulang Kampung 

Pada video ini menceritakan tentang seorang pasien yang 

mengalami sakit disaat menempati rumah baru. Sebelum membuat 

rumah memang ada masalah dengan tanah tersebut. Diagnosa dokter 

hanya memiliki penyakit asam lambung. Karena perasaan tidak enak, 

pasien akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan 

memilih untuk mengontrak.  

Pada saat mengontrak beliau mulai kesurupan untuk membunuh 

anak kembarnya. Pasien mengatakan bahwa yang masuk ke dalam 

tubuhnya adalah kuntilanak dan juga harimau. Harimau itu adalah 

keturunan dari buyut, dialah yang mendiami tanah yang sudah di 

bangun rumah oleh pasien tersebut. Harimaunya marah karena 

rumahnya sudah dibangun malah tidak ditempatin.  

 

9) Judul  : Genderuwo Haus Darah Perawan 

Durasi  : 39.56 Menit 

Tanggal tayang : 28 Februari 2020 

 



  

Gambar 4.10 Genderuwo Haus Darah Perawan 

Pada video ini, ada seorang pasien mengalami sakit dari tahun 

2000. Saat diperiksa ke dokter tidak ada penyakit yang kronis, hanya 

ada penyakit lambung saja. Suami pasien bercerita bahwa istrinya 

sering tidak sadarkan diri (kemasukan jin), terkadang juga sering lupa 

ingatan. Dari cerita, suaminya pernah punya masalah dengan tetangga. 

Setelah punya masalah tidak lama istrinya mengalami sakit. Saat 

ditanya, suaminya tidak tau masalah apa yang sebenarnya terjadi.  

Jin tersebut mengaku bahwa yang mengirimnya ada 2 orang, yang 

satu telah mati karena kalah dengan orang pintar. Sedangkan yang 

satunya masih hidup, ia anak kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa 

bahkan gerak pun tidak mau. Yang ia lakukan hanya menyuruh siapa 

yang ia ingin bunuh.  

Dalam penglihatan Ustadz Dhanu jin tersebut menyerang lebih 

banyak pada bagian pundak. Jin tersebut bercerita bahwa dia pernah di 

bawa ke orang pintar, tetapi tidak bisa keluar karena orang pintar itu 

bodoh. Dan sekarang mau kaluar dari badan pasien dikarenakan yang 

mengeluarkan adalah Ustadz Dhanu yang besar ilmunya. 

Ketika pasien melihat tayangan Ustadz Dhanu, beliau selalu 

mengalami reaksi menangis kesakitan, itu cerita menurut suaminya. 

Saat awal Masuk ke dalam studio pun pasien langsung bereaksi akan 

membunuh diri sendiri. Haus mau minum darah manusia, tidak darah 



  

binatang atau darah lainnya, ucap pasien tersebut dalam keadaan tidak 

sadar.  

 Pesan Ustadz Dhanu kepada Ibu Marsih dan suaminya untuk selalu 

menjaga shalat, dan membaca Al-Quran niatnya dibenarkan karena 

Allah Swt. Jangan pernah lagi melakukan pengobatan ke dukun atau 

orang pintar. Kabarkan ke keluarga-keluarga, kerabat dan siapapun 

jika memiliki masalah serahkan semua karena Allah. Pertemuan Ibu 

Marsih dengan Ustadz Dhanu adalah kehendak dari Allah Swt. 

Pertemuan yang sangat baik penuh hidayah insya Allah. Jadikan ini 

sebuah pelajaran untuk semua khusunya pada Ibu Marsih untuk terus 

meluruskan tauhid kepada Allah. 

10) Judul  : Jin Penjaga Yang Doyan Tidur 

Durasi  : 40.23 Menit 

Tanggal Tayang : 09 Maret 2020 

 

Gambar 4.11 Jin Penjaga Yang Doyan Tidur 

Keluhan yang dirasakan oleh pasien kali ini beliau merasa bahwa 

sering kesurupan. Ketika selesai kesurupan, beliau sering ngomong 



  

sendiri secara refleks. Perkataan itu keluar ketika beliau tidak suka 

dengan orang atau orang itu memiliki kepribadian yang tidak baik. 

Dalam pengakuan beliau, bahwa penyakit itu adalah keturunan dari 

orang tua atau datu-datunya.  

Pasien mengatakan bahwa yang masuk ke dalam tubuhnya tersebut 

adalah keluaga dari banten, niatnya mau menjaga diri. Beliau sering 

berobat kemana saja, tetapi tidak sembuh, melainkan tambah parah. 

Sampai kaki yang sakit itu menjalar ke mata sebelah kanan. Jadi 

ketika ada yang lewat bangsa jin atau sebagainya, mata beliau terasa 

perih dan terasa pusing.  

Saat beliau sering ke orang pinter, dan tempat tersebut belum 

pernah di datangi, pulang dari tempat itu pasti dia sakit. Tidak hanya 

ke tempat orang pinter, tetapi kemana pun jika belum pernah 

dikunjungi oleh beliau, pasti pulangnya sakit demam. Saat periksa 

kedokter tidak ada masalah apapun. Rasa seperti itu didapat ketika 

belum mendapat air dari orang pinter.  

Setelah mendapatkan air, beliau sering terbangun saat tidur dan 

kembali tidur lagi. Kejadian itu berulang 5 kali dalam satu malam. 

Beliau merasa seperti itu karena ketindihan dan merasa sesak nafas. 

Mau meminta tolong tetapi tidak bisa. Tidak hanya ketindihan 

terkadang segala bentuk seperti pocong dan kuntilanak duduk 

disebelah dia tidur, itulah yang membuat dia tidak nyenyak tidur.  



  

Ustadz Dhanu mengatakan bahwa cepat atau lambat ilmu itu akan 

menggerogoti tubuh pemilik ilmu atau yang menerima ilmu itu. Jika 

proses pengobatannya dengan cara memegang pasien, itu adalah ilmu 

jin. Tetapi jika niatnya berdoa kepada Allah tidak harus dipegang pun 

juga akan hilang penyakitnya. Jin tersebut mengaku bernama Dewi, 

dia seorang anak kecil yang masih berumuran SMP. Jin tersebut 

mengaku bahwa dia dikirim oleh seseorang dan ada juga yang sudah 

berada di tubuh pasien tersebut. 

Yang menyerang tubuh pasien itu adalah jin yang tidak suka 

kepada beliau, karena memiliki usaha. Ada yang iri terhadap usaha 

beliau, saat usaha beliau di jatuhkan, beliau tetap kembali usaha, maka 

dari itu ada yang iri dengan usahanya.  

Siraman Qolbu itu pada dasarnya memberikan ilmu tauhid. Salah 

satunya membaca Al-Quran dan niatnya lillahi ta’ala. Jangan 

membaca Qur’an niatnya agar selamat. Penjagaan seseorang itu sesuai 

dengan iman kita masing-masing. Banyak pelajaran yang di ambil 

yaitu sebenarnya ilmu  yang katanya menjaga diri kita hanya menjaga 

secara bahasanya saja. Pada dasarnya ia akan menggerogoti diri kita 

dan membujuk kita untuk melakukan bunuh diri.  

Seseorang yang memiliki ilmu kebal kemudian juga menggunakan 

susuk dan lain sebagainya, nanti dia akan dianggap musyrik oleh 

Allah. Dosa yang sangat sulit untuk di ampuni ialah dosa musyrik. 



  

Ketika orang yang masih musyrik itu meninggal, doa apapun tidak 

akan diterima. Maka, kerjakanlah akhiratnya, nanti dunia akan 

mengikuti kita. Jika diberi amalan jangan hanya mengamalkan saja 

tanpa mengetahui atau memahami apa yang di amalkan. 

11) Judul  : Disantet Mantan Pacar 

Durasi  : 44.09 Menit 

Tanggal Tayang : 11 Maret 2020 

 

Gambar 4.12 Disantet Mantan Pacar 

Pacar seorang pasien itu pernah mengakui bahwa dia lah yang 

melakukan perbuatan itu. Tetapi sekarang itu lain lagi yang mesuk ke 

dalam tubuh pasien. Pernah diperiksa ke dokter katanya sakit jantung, 

tetapi setelah melihat kondisi seperti itu, dokter menyarankan untuk 

membaca istighfar. Pasien itu mengatakan bahwa banyak tanah 

kuburan di depan rumahnya. Katanya ada orang yang menaburkannya. 

Biasanya jika tanah kuburan maka itu bisa santet atau buhul.  



  

Seseorang yang mengirim tanah kuburan itu atau buhul tersebut 

tujuannya adalah pesugihan. Jika ingin kaya, maka kerja keraslah. 

Jangan menggunakan pesugihan yang merugikan orang lain. Apalagi 

memintanya dengan jin, itu adalah sebuah kemusyrikan.  

Jika ada yang memfitnah atau menggunjing kita hadapi dengan 

sabar. Karena pahala orang yang telah memfitnah kita akan menjadi 

milik kita dan begitu juga dengan dosa kita akan menjadi miliknya. 

Ketika seorang muslim itu di jahati, mereka hanya mendoakan orang 

yang mendzolimi itu selamat, tetapi jika seorang yang di dzolimi itu 

ingin membalas juga boleh asalkan sesuai dengan apa yang di lakukan 

oleh yang mendzolimi. Lebih baik lagi jika seorang muslim itu 

bersabar, maka itu ialah manusia yang mulia.  

Ustadz Dhanu mengatakan bahwa mungkin pasien kebiasaan 

ngerumpi atau menggibah dengan tetangganya waktu dulu, jadi jin 

tersebut masuk dan menguasai tubuh beliau. Agar selalu dalam 

lindungan Allah, kuatkan ibadah, kuatkan shalat. Minta perlindungan 

kepada Allah. Niatkan segala sesuatu itu karena Allah Insya Allah 

akan selalu di lindungi.  

Pesan-pesan dari Ustadz Dhanu untuk para jama’ah dan juga 

narasumber yang telah berhadir, bahwa kita harus selalu menjaga 

kesehatan dan juga selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt. 



  

Dari uraian di atas dapat kita ambil pelajarannya jangan pacaran. 

Jika seorang laki-laki niatnya berpacaran maka itu bisa terjadi suatu 

keburukan. Jika laki-laki serius, maka dia mengajak menikah 

kemudian menjalani dengan ta’aruf. Seorang laki-laki tersebut 

memanfaatkan pacarnya tersebut untuk pesugihan, untuk itu seorang 

laki-laki mengirim sihir atau buhul kepada pacanya agar menjadi 

tumbal dari pesugihan tersebut.  

12) Judul  : Maung Sang Penantang Ustadz Dhanu 

Durasi  : 38.37 Menit 

Tanggal Tayang : 22 Maret 2020 

 

Gambar 4.13 Maung Sang Penantang Ustadz Dhanu 

Pasien merasakan sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

Kejadian itu dirasakan saat ia melihat atraksi sulap yang menjual 

jimat, terus mengikuti dan membeli dikasih air minum dan membaca 

surah-surah yang diperintahkan agar jimat tersebut berfungsi. Beliau 

juga sering mimpi disuruh menceraikan istrinya dan sering merasakan 



  

ada bisikan-bisikan untuk melukai istrinya tetapi sampai sekarang 

pasien tersebut melawan dan tidak mau melukai istrinya.  

 Walaupun badan pasien tersebut dikuasai oleh jin, pasien itu masih 

mau mengontrol emosinya untuk tidak mengikuti kehendak jin karena 

ia merasa bisikan tersebut tidak baik untuk dilakukan. Pasien mengaku 

memiliki peliharaan ghaib seperti ular, harimau dan banyak lagi. 

Suatu makhluk yang ghaib itu, kita tidak bisa disalahkan karena pada 

dasarnya mereka juga punya dunia dan kita juga punya dunia. Untuk 

itu kita boleh mempercayainya tetapi jangan berlebihan.  

 Pasien tersebut kemasukan jin yang berwujud harimau, ia 

mengeluarkan sifat sombongnya, sifat tersebut adalah sifat yang 

disukai jin, untuk itu kita harus mengontrol diri agar tidak mengikuti 

sifat jin.  

 Dalam acara Siraman Qalbu, Ustadz Dhanu hanya mengungkap 

kebenaran dan mengembalikan orang-orang yang telah lalai dari jalan 

Allah Swt. Untuk itu Ustadz Dhanu menyuruh pasiennya menyayangi 

istri karena Allah. Ketika seseorang telah menikah maka harus saling 

menyayangi. Baik suami menyayangi istri dan sebaliknya istri juga 

menyayangi suami, niatkan itu karena Allah Ta’ala bukan karena hal 

lain. Jika ada masalah selesaikan dengan hati dan kelapa yang dingin 

agar masalah tersebut ada solusinya.   



  

 Istrinya pernah bercerita banyak perubahan yang terjadi setelah 

menikah, sebelum menikah ibadah sholatnya rajin tetapi setelsh 

menikah dan ikut sulap debus, sholatnya bolong-bolong. Pasien 

tersebut merasa bahwa ilmu itu dapat menjaga dirinya, tetapi nyatanya 

tidak. Jika ilmu tersebut memang benar untuk mendekatkan diri 

kepada Allah dan dapat melindungi diri, kenapa setelah mengamalkan 

ilmu itu ibadahnya bolong-bolong dan shalatnya malas.  

 Jika kita menginginkan sesuatu maka selalu dekatkan diri kepada 

Allah. Jikalau perlu guru untuk mengajarkan ilmu carilah guru yang 

baik, guru yang mengajarkan ilmu-ilmu berlandaskan Alquran, bukan 

guru yang mengaku seorang guru tanpa ada ilmu. Sebagai seorang 

muslim harus bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang 

buruk.   

Pada penelitian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya 

jangan langsung percaya dengan orang. Ketahui dulu siapa orang yang 

menyampaikan, ketika kita telah tau siapa orangnya dan bagaimana 

ilmunya, maka kita bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita.  

Setiap rumah tangga pasti akan ada badai yang menerjang, 

tergantung kepada iman yang ada pada diri kita, kuatkan kita berdiri 

ditengah-tengah badai yang menerjang. Cekcok sekali dua kali 

sangatlah wajar, karena 2 kepala yang dijadikan satu rumah, banyak 



  

perbedaan pendapat, untuk itu hadapi dengan hati dan kepala yang 

dingin.  

Jangan melakukan kesyirikan, karena orang yang tidak bisa masuk 

surga adalah orang yang syirik atau orang yang menyukutukan Allah 

Swt. Mintalah keselamatan, perlindungan kepada Allah. jangan 

meminta kepada selain Allah. 

13) Judul  : Kutunggu Jandamu Kodong 

Durasi  : 44.43 Menit 

Tanggal Tayang : 24 Maret 2020 

 

Gambar 4.14 Kutunggu Jandamu Kodong 

Pada video ini menceritakan tentang seorang pasien yang ikut 

pesantren kilat. Kegiatan tersebut wajibkan mengikuti selama tiga hari 

dalam kuliah. Pasien memiliki pacar yang juga ikut dalam pesantren 

kilat itu. Pacar tersebut mengatakan kepada pasien bahwa besok  

beliau harus membawa bawang karena besok pasien akan kesurupan. 

Anehnya, seseorang yang dikatakan pacar pasien saat kuliah dulu, ia 



  

mengetahui bahwa besok pacarnya akan kerusupan. Dari mana dia 

mengetahui? Apakah pacar tersebut yang akan melakukannya?. 

Pada  keesokan harinya, pacar pasien tidak masuk ke pesantren itu, 

dan benar yang di katakan pacarnya bahwa beliau benar kesurupan. 

Pada akhirnya pasien di suruh pulang dan di jemput oleh ayahnya. 

Orang tua beliau mengetahui hal tersebut, sehingga membuat orang 

tuanya tidak mengizinkan lagi beliau untuk berpacaran dengan 

pacarnya tersebut. Saat itu pasien tidak memutuskan pacarnya 

langsung.  

Lama kelamaan setelah kejadian itu tidak bisa dimaklumi, akhirnya 

pasien memutuskan pacarnya dan bertemu dengan seseorang yang 

lebih kaya, yang sekarang adalah suami pasien. Maka dari itu mantan 

pacarnya mengirim sihir melewati dukun untuk memengaruhi pasien 

agar tidak akan lupa dengan mantan pacarnya.  

Yang dirasakan pasien saat ini adalah jantung sering berdebar. Dari 

pandangan Ustadz Dhanu, santet atau pelet itu lebih banyak 

menyerang di bagian jantung. Tak lama Ustadz Dhanu mengatakan 

itu, seketika jin itu keluar dan mengatakan bahwa dia tidak mau 

dikeluarkan dari tubuh pasien karena dia tidak mau jika pasien 

tersebut lupa dengan mantan pacarnya dulu.  

Pasien sudah banyak berusaha agar bisa sembuh. Salahnya beliau 

membawa ke orang pintar. Saat dibawa ke orang pintar reaksi pasien 



  

selalu marah-marah dan mau memukul. Pasien bercerita bahwa di 

dalam rumah beliau banyak sekali binatang-binatang berdatangan. 

Mulai dari ular, kelabang, kaki seribu hingga lintah yang seharusnya 

tak hidup didarat pun masuk. Setiap masuk ke rumah beliau selalu 

mematikan binatang itu, anehnya binatang itu kembali terus dengan 

jumlah yang banyak.  

Seorang dukun yang mengirim jin tersebut selalu mengawasi dari 

kejauhan dengan memagang tasbih. Saat Ustadz Dhanu memanggil 

dukun tersebut, ia mengatakan bahwa dukun telah menanam sesuatu 

di depan rumah pasien. “Sampai janda pun akan dia tunggu” ucapnya 

saat tidak sadar. Menurutnya pasien adalah seorang wanita cantik dan 

wanita yang menjadi cinta pertamanya.  

Pesan yang sangat berharga, yang selalu dikatakan Ustadz Dhanu 

yaitu selalu jaga shalat, kalau bisa sunnah dikerjakan. Membaca 

Alquran niatnya karena Allah Swt. Karena jika shalat kita rusak, maka 

santet akan datang selalu ke kita.  

Dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki seorang pacar saat 

masih kuliah, pemuda itu sangat mencintainya. Tetapi pasien tersebut 

menikah dengan orang lain sehingga membuat mantan pacarnya 

marah. Karena kemarahan pemuda itu terhadap pasien, dia kirimkan 

santet oleh mantannya tadi agar selalu ingat dengan mantan pacarnya 

sampai kapan pun. Hingga saat ini pemuda itu masih tetap cinta 



  

dengan pasien itu, walaupun sudah menikah akan dia tunggu 

jandanya.  

Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, ketika kita 

mencintai seseorang maka kita harus siap kehilangan dan juga tidak 

harus memiliki. Tetapi jika rasa cinta kita dikeranakan Allah, serahkan 

semua kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang 

terbaik untuk kita.  

14) Judul  : Genderuwo Kiriman Bos 

Durasi  : 47.09 Menit 

Tanggal Tayang : 20 April 2020 

 

Gambar 4.15 Genderuwo Kiriman Bos 

 Pada video ini menceritakan tentang pasien yang merasakan sakit 

mulai tahun 2017 bulan lima atau bulan Mei. Beliau merasa bahwa 

leher seperti dicekik, kemudian badan sakit seperti ditusuk-tusuk, itu 

terasa setelah seminggu beliau membeli tanah. Pasien adalah seorang 

pedagang mainan dan juga pedagang minuman. Saat sakit, beliau 

sering pergi ke rumah orang pinter untuk berobat. Beliau datang ke 



  

orang pinter hanya untuk minta kesembuhan, bukan untuk penglaris 

dagangan beliau. Penglaris itu memang pernah diberi oleh teman 

suaminya, tetapi beliau tidak mau menggunkannya melainkan beliau 

buang ke sungai.  

Beliau berkata bahwa pasien pernah pergi ke orang pinter 20 orang. 

Dan mereka itu semua sering di datangi oleh ibu Karsini tersebut. Ada 

yang 3, 5, 7 kali. Jadi beliau datang ke orang pintar itu bisa sampai 

100 kali lebih. Beliau juga pernah melakukan ruqyah. Ruqyah tersebut 

sebanyak 60 kali selama 60 hari berturut-turut. Prosesnya selama 

kurang lebih 4 jam. 

Setelah ruqyah badan semua terasa sakit, kata beliau tidak 

mendapatkan kesembuhan melaikan mendapat keparahan pada 

penyakitnya. Beliau lebih sering kesurupan setelah melakukan ruqyah 

dan juga berobat ke orang pintar. 

Pasien mengaku bahwa beliau pernah belajar ilmu-ilmu pengobatan 

gaib, tetapi beliau tidak pernah mau menggunakan ilmu tersebut. 

Bapak dari seorang ibu tersebut dulunya sebelum meninggal adalah 

seorang yang bisa mengobati orang sakit. Kata beliau, pada saat 

melihat ceramah Ustadz Dhanu kemudian mengaminkan doa tersebut, 

beliau bereaksi melempar-lempar benda ke arah TV, kemudian lari ke 

dalam kamar, duduk untuk menyembah lantai sambil memukul-mukul 

lantai dan memanggil- manggil bos. 



  

Walaupun kita menggunakan ayat, tetapi jin tersebut tidak bisa 

keluar orang akan mengatakan bahwa ayat Alquran kalah dengan jin. 

Dari situlah akan muncul banyak persepsi terhadap orang lain. Jadi, 

ilmu dari orang tua dan ilmu yang dipelajari pasien tersebut adalah 

ilmu sihir. Makanya berat dikepala, tetapi tidak masalah, itu hanya 

proses keluarnya jin-jin yang ada pada tubuh pasien. 

Jadi jika persoalan jin, tidak bisa diselesaikan dengan cara gebuk 

menggebuk. Kita harus paham jin tersebut dari mana masuknya dan 

doa seperti apa yang harus kita ucapkan. tidak bisa sembarangan.  

Ada seorang bintang tamu yang bernama Ustadz Asep. Beliau 

pernah juga berobat ke Ustadz Dhanu dan di tempat yang sama yaitu 

Siraman Qolbu. Beliau bercerita bahwa saat selesai berobat ke Ustadz 

Dhanu, rasa sakit yang ada pada tubuh beliau tidak langsung hilang. 

Mulut beliau terasa keras selama 3 bulan lamanya. Untuk berucap 

agak susah, makan tidak nikmat bahkan minum tidak ada rasanya 

sama sekali. Dan alhamdulillah 1 bulan belakang ini beliau sudah bisa 

merasakan nikmatnya rasa makanan dan juga rasa minuman.  

Jadi kesimpulan pada tanyangan itu, jin yang ada pada tubuh beliau 

itu adalah suruhan bosnya. Dia dikunci di dalam tubuh Ibu Karsini 

untuk membunuhnya. Jin tersebut selalu mengganggu Ibu Karsini saat 

shalat. “ngapain shalat, gak ada gunanya juga “ kata jin tersebut 



  

membisiki. Yang mengaku sebagai genderuwo itu kekeh tidak mau 

keluar dari tubuh ibu tersebut sebelum ibu Karsini meninggal.  

15) Judul  : Back Pain (Nyeri Punggung) & Vertigo Bayu 

Oktara 

Durasi  : 19.22 Menit 

Tanggal Tayang : 24 April 2020 

 

Gambar 4.16  

Back Pain (Nyeri Punggung) & Vertigo Bayu Oktara 

Pada episode ini menceritakan tentang seorang pasien yang 

mengalami sakit punggung dan vertigo. Penyakit tersebut sudah 

berlangsung lama. Ustadz Dhanu sudah dapat membaca bahwa 

penyakit tersebut ada kaitannya dengan keluarga dan pekerjaan. 

Beliau mungkin dulunya pernah marah dengan istri kemudian 

dipendam. Pasien mengatakan bahwa sampai sekarang masih terasa 

sakit, dan ternyata beliau belum meminta maaf kepada istrinya atau 

keluarga yang bersangkutan.  



  

Allah Swt selalu menyuruh kita untuk saling memaafkan 

dikarenakan agar tidak terjadi seperti itu. Penyakit tersebut sangat ada 

kaitannya dengan akhlak seseorang, maka dari itu sebelum seseorang 

meminta maaf, hendaklah kita sudah memiliki rasa maaf.  

Seseorang itu cenderung tidak akan fokus dengan apa yang 

dikerjaan. contohnya seperti kita tau bahwa ada hadits yang 

mengatakan “ janganlah marah, Bagimu surga”. Ketika kita marah, 

manusia lupa dengan hal itu, tetapi setelah itu dia baru bisa ingat. 

Karena ujian menahan marah itu sangatlah sulit. 

Pada penyakit vertigo itu mungkin beliau sering beradu argumen 

dengan nafsu masing-masing, sehingga argumen tersebut saling 

ditolak. Mungkin saja benar atau salah tetapi tidak mau saling 

mendengar argumen satu sama lain. Kesimpulan dari penyakit vertigo 

itu dikarenakan pasien sering menyangkal argumen yang benar. 

Kesimpulan dalam video ini, penyakit vertigo akan terjadi dengan 

semua orang yang tidak mau mendengarkan nasehat orang lain. Dia 

memiliki sifat yang egois, sombong dan merasa bahwa dia selalu 

benar. 

Pesan dakwah adalah suatu dakwah yang disampaikan oleh da’i kepada 

mad’u, sehingga mad’u tersebut dapat menerima dengan mudah. Dalam 

pembahasan ini, peneliti akan menguraikan tentang pesan dakwah dalam acara 

Siraman Qalbu pada channel Ustadz Dhanu official. Data yang peneliti uraikan 



  

ini berbentuk kata-kata dan kalimat yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

Peneliti akan menyajikan data dengan cara mengkategorikan data yang sudah 

peneliti kumpulkan sesuai pesan dakwah yang ada pada video-video yang telah 

peneliti teliti. Penyajian data akan disajikan meliputi dalam bidang akidah, 

ibadah dan juga akhlak. 

b. Pesan Dakwah Pada Acara Siraman Qalbu 

a. Pesan Dakwah Bidang Akidah 

1) Iman kepada Allah 

Ustadz Dhanu mengatakan bahwa “ kita harus percaya, tidak 

boleh suudzan sama jin. kita harus khusnudzan sama Allah. 

Makanya Alhamdulilah 24 tahun ibu dan bapak menjaga akidah 

walaupun itu sulit, akhirnya inilah hidayah dari Allah. Harus 

disyukuri, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan iman kita”.
2
 

Dalam video ini menyatakan kita harus percaya dan tidak 

boleh su’uzun dengan para jin. Alhamdulillah dua puluh empat 

tahun ibu dan bapak dapat menjaga akidah walaupun sangat sulit. 

Bersyukurlah mudah-mudahan ini menjadi hidayah dan kekuatan 

iman dari Allah SWT. Pada video ini termasuk akidah kategori 

iman kepada Malaikat atau hal-hal gaib. Untuk itu video ini 

menyatakan. 

Dalam episode yang lain Ustadz Dhanu mengatakan “ yang 

menjaga kita hanya Allah. Serahkan semua kepada Allah, minta 
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keselamatan, perlindungan, memohon rezeki kepada Allah. 

Jangan seperti ini”
3
 

Ustadz Dhanu mengatakan kepada pasien untuk tidak lagi 

percaya dengan hal-hal gaib dan jangan juga ilmu gaib digunakan 

sebagai alat untuk menjaga diri, karena hanya Allah yang bisa 

menjaga kita. serahkan semua kepada Allah. Mintalah 

keselamatan, perlindungan kepada Allah. 

2) Iman Kepada Malaikat 

Ustadz Dhanu mengatakan bahwa “ Malaikat itu gaib, Surga 

dan Neraka itu gaib, nafsu pun juga gaib. Makanya kita harus 

belajar agama dengan baik dan mengaplikasikan dalam sehari-

hari”.
4
 

Di dunia ini kita hidup berdampingan dengan alam gaib, untuk 

itu semua yang tak terliat disebut dengan gaib. Kita sebagai umat 

islam harus memiliki iman, salah satunya iman kepada hal-hal 

gaib. Dengan belajar agama yang baik maka kita dapat 

mengaplikasikan ilmu yang didapat  dalam kehidupan sehari-hari. 

Episode selanjutnya Ustadz Dhanu mengatakan “ Ilmu itu 

sebenarnya cepat atau lambat akan menggerogoti tubuh kita 

dengan berbagai proses yang berbeda-beda. Karena Ilmu itu rata-

rata jin”.
5
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Ketika seorag manusia memiliki atau mempelajari ilmu-ilmu 

gaib, maka seseorang itu tubuhnya sedikit demi sedikit digerogoti 

oleh ilmu tersebut. Karena ilmu itu pasti dibarengi dengan jin. 

Untuk itu jangan pernah bermain dengan ilmu gaib agar kita 

terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan. Jika ingin sesuatu, 

mintalah kepada Allah Swt. 

 

 

3) Iman Kepada Qada Dan Qadar 

Dalam video tersebut Ustadz Dhanu mengatakan “Semua yang 

terjadi dimuka bumi ini atas izin Allah. Semua yang terjadi, enak 

atau tidak itu yang terbaik untuk kita. Jadi terimalah dengan 

lapang dada. Lebih bijaklah menghadapi kehidupan dan lebih 

sabar”
6
 

Segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini pasti atas izin 

Allah. Allah telah mengatur semua baik itu kehendak yang baik 

ataupun kehendak yang buruk. Kita sebagai umat islam yang 

beriman hendaklah menerima dengan lapang dada. 

b. Pesan Dakwah Bidang Ibadah 

1) Pesan Ibadah Qalbiyah 

Dalam video tersebut Ustadz Dhanu mengatakan “ kalo ada 

masalah harus diselesaikan dengan serius,beliau malah santai. 
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Jadi Allah teruskan, dulu waktu gak suka respon, dilajurkan Allah 

menjadi tidak respon, dan waktu beliau serius, malah bisa respon 

sekarang”.
7
 

Narasi tersebut menyatakan bahwa beliau adalah orang yang 

cuek dengan keluarga. Ketika ada masalah dengan keluarga tidak 

diselesaikan dengan baik tetapi malah dibawa bercanda. mungkin 

karena hati beliau yang kurang mengerti dengan suatu keadaan 

sehingga beliau seperti itu. 

Pada video yang lain Ustadz Dhanu mengatakan bahwa” 

Shalat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita karena Allah Swt”.
8
  

Maksud dari video tersebut yaitu sesungguhnya shalat kita, 

ibadah kita hidup kita dan mati kita karena Allah Swt. Jadi kita 

sebagai manusia hanya bisa usaha dan berdoa sisanya serahkan 

sama Allah. Tawakkal kepada Allah. 

Pada video selanjutnya Ustadz Dhanu mengatakan bahwa “ 

Sayangi istri karena Allah, jangan di ajak cakar-cakaran lagi”.
9
 

Maksud dari perkatan tersebut yaitu, ketika kita memilih untuk 

menikah maka jadikanlah satu sama lain sebagai raja dan ratu. 

Menikah adalah suatu ibadah. dengan begitu segala sesuatu yang 

berhubungan dengan ibadah, niatkan karena Allah. Jangan sampai 

kita mendzalimi pasangan kita. 
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Ustadz Dhanu juga mengatakan “tetep dekatkan diri kepada 

Allah, cari guru yang baik dan jangan melakukan sesuatu yang 

tidak ada tuntunannya dalam Islam ”.
 10

 Maksud dari perkataan 

tersebut yaitu carilah guru yang baik. Jangan melakukan sesuatu 

yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Jika merasa sesuatu 

yang kita kerjakan tidak sesuai dengan Islam maka lepaskanlah. 

2) Pesan Ibadah Qauliyah 

Ustadz Dhanu mengatakan “ Ta’awudan itu ya gak papa. Tapi 

kalo dibaca ratusan kali untuk apa, pasti ada yang dicari. Setiap 

ta’awud itu Allah sudah mendengarkan. Tetapi Setiap manusia itu 

berbeda-beda dikabulkannya. Tergantung amal shalihnya”.
11

 

Narasi tersebut menyatakan bahwa pasien sering mengamalkan 

bacaan ta'awudan dalam sehari bisa beratus-ratus kali. Padahal 

kalimat ta'awudan walaupun dibaca sekali, Allah akan tetap 

mendengarkannya. Tetapi kembali lagi ke diri masing-masing, 

karena setiap orang itu berbeda-beda dikabulkan doanya, 

tergantung pada amal shalihnya. 

Pada video yang lain Ustadz Dhanu ada mengatakan “Luruslah 

di jalan Allah, jangan aneh-aneh jangan ke orang pinter atau 

apapun itu. Teman-teman jombang itu pinter ngaji, belajarlah dan 

bacalah Alquran niatkan karena Allah”.
12

 Maksud dari perkataan 

tersebut bahwa teman-teman daerahnya itu pintar atau hebat 
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dalam membaca Alquran. Jadi jangan mengikuti hal-hal lain. Ikuti 

kegiatan mengaji lebih banyak mendapatkan pahala dari pada ikut 

mengaji ilmu yang kita tidak tau asal usulnya. 

Pada video selanjutnya Ustadz Dhanu mengkatakan “ Kita 

melakukan perbuatan baik itu harus mengucapkan basmallah, 

tetapi kalau kita melakukan perbuatan baik tanpa mengucap 

basmallah maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sama halnya 

dengan seseorang yang bukan muslim tetapi melakukan 

kebaikan”.
13

 

Narasi tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang hendak 

melakukan kebaikan maka hndaklah ia mengucapkan basmallah. 

Ketika seorang muslim melakukan kebaikan tanpa mengucapkan 

basmallah, maka kebaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah 

Swt. Dan ada seorang pasien yang bekerja mengucapkan 

basmallah tetapi melakukan pekerjaan yang tidak diperbolehkan 

dari hukum islam. Untuk itu ketika kita melakukan kebaikan 

bacalah basmallah agar terhindar dari hal yang tidak baik. 

Pada video selanjutnya, Ustadz Dhanu mengatakan “Bu.. 

jangan ngerumpi napa? Saya Cuma mau ingatin kalo ibadahnya 

dikuatin dan janji niatnya satu karena Allah”.
14

 Maksud dari video 

tersebut masuk karegori qauliyah karena mulut beliau digunakan 

tidak dengan baik. Sering menghibah orang lain. Dengan begitu 
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penyakit yang beliau deritabisa jadi karena beliau sering 

membicarakan orang lain. 

3) Pesan Ibadah Amaliyah 

Dalam video Ustadz Dhanu ada mengatakan “ Namanya orang 

tua bangunin itu normal, orang tua mengajak anaknya untuk sujud 

kepada Allah jadi jangan marah”.
15

 Maksud dari perkataan 

tersebut orang tua sangatlah wajar jika mengingatkan anaknya 

untuk sujud kepada Sang Pencipta. Tetapi seorang anak itu marah 

jika saat subuh orang tua membangunkannya. Seorang anak 

perempuan yang belum menikah, maka tanggung jawab di 

hadapan Allah masih orang tuanya. Seharusnya dia bersyukur 

masih mempunyai orang tua yang penyayang dan tak sepantasnya 

ia marah hanya hal sepele. 

Pada video yang lain Ustadz Dhanu mengatakan “ Kenapa 

Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersedah? agar kita 

bisa care dengan orang lain atau peduli dengan sekitar kita”.
16

 

Maksud dari perkataan tersebut sangatlah jelas bahwa kita harus 

peduli sesama muslim apalagi dengan keluarga. Sifat peduli itu 

sudah di ajarkan sejak jaman Rasulullah dengan cara bersedekah. 

dengan bersedekah kita ingat bahwa ada keluarga kita yang butuh 

uluran tangan dari kita. 

                                                           
15

 Jin Milenial Bro!! (2 januari 2020) 
16

 Oddie agam akhirnya bisa tersenum lagi ( 20 januari 2020 ) 



  

Pada video selanjutnya  Ustadz Dhanu ada mengatakan “ 

Dijaga pak bu ibadahnya. Maksud di jaga itu dikerjakan, 

shalatnya diperbagus, kalo bisa di tambah sunnahnya, baca 

Alquran dengan baik dan niat karena Allah”.
17

 Maksud dari 

perkataan tersebut Ustadz Dhanu memberikan nasehat bahwa 

ibadahnya di jaga, jangan sampai lalai, shalat, mengaji 

diperbagus. Jika bisa sunnahnya di tambah juga dan niatkan 

semua ibadah karena Allah. 

c. Pesan Dakwah Bidang Akhlak 

a. Akhlak Kepada Allah 

Ustadz Dhanu ada mengatakan ”Besarkan hati, sayangi orang 

tua karena Allah, Bangun karena Allah, insyaAllah dimudahkan 

rezekinya”.
18

 Maksud dari perkataan tersebut dapat dikatakan 

akhlak kepada Allah karena ketika kita melakukan sesuatu harus 

sesalu ingat dengan Allah, maka Allah akan menggantinya lebih 

baik lagi.  

Dalam video lain Ustadz Dhanu ada mengatakan “ Tenang.. 

Tenang.. Ini adalah ilmu, bukan serangan. Ilmu ini dari orng 

tuanya. Ibu ini kalo marah juga tinggi emosinya tetapi diam, jadi 

kalo marah dia lebih banyak diam”.
19

 Maksud dari perkataan 

tersebut kenapa peneliti lebih mengkategorikan akhlak kepada 

                                                           
17

 Genderuwo Haus Darah Perawan ( 28 Februari 2020) 
18

 Jin Milenial Bro!! (2 Januari 2020) 
19

 Dicerai Karena Kesurupan (21 Januari 2020) 



  

Allah karena dalam narasi tersebut bahwa seorang pasien 

memiliki emosi yang tinggi, tetapi beliau hanya bisa diam. Jadi 

jika pasien marah beliau tidak mengungkapkan melainkan 

memilih untuk diam. Jadi ini berhubungan antara hati dan Allah. 

Ketika seseorang marah memang baik jika diam, tetapi tidak 

seharusnya diam selamanya. Boleh diungkapkan ketika suasana 

hati sudah dingin sehingga tidak terjadi perkelahian. 

Dalam video selanjutnya Ustadz Dhanu juga mengatakan  “ 

kalo muntah itu biasanya ada serangan atau sihir”
20

 Perkataan 

tersebut masuk dalam kategori akhlak kepada Allah karena dia 

lebih percaya kepada ilmu-ilmu sehingga dia merasa bahwa ilmu-

ilmu itu dapat menyembuhkannya. “Kita percaya memang jin itu 

ada, tapi jangan dijadikan penolong”.
21

 Jadi sangatlah jelas bahwa 

pasien tersebut menyekutukan Allah, seharusnya ketika kita minta 

pertolongan, mintalah sama Allah. 

Dalam video lain Ustadz Dhanu ada mengatakan “Jangan 

salahkan Allah.. Kamu diciptakan laki-laki, kemudian lahir laki-

laki, orang tua pengennya anak perempuan, karena tidak 

menysukuri adanya anak laki-laki tersebut, maka masuklah jin 
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perempuan. Terjadilah ketika sekolah dia menyukai laki-laki 

bukan perempuan. Itu terjadi karena Allah. Syukuri aja”
22

 

Narasi tersebut menyatakan bahwa seorang bayi diciptakan 

sebagai seorang laki-laki, dilahirkan sebagai laki-laki. Tetapi 

orang tuanya menginginkan seorang anak perempuan. Dengan 

begitu orang tuanya tidak mensyukuri adanya anak laki-laki 

tersebut, maka masuklah jin perempuan kedalam tubuh anak laki-

laki tersebut. Ketika Allah telah memberikan kita apapun 

bentuknya, maka itulah yang terbaik untuk kita. Tetap bersyukur 

dengan apa yang diberikan Allah. 

Ustadz Dhanu berkata “Jangan mencari rezeki dari sisi 

kemusyrikan, itu jelas tidak halal.. apapun itu, tidak hanya 

diletakkan di tubuh, mungkin di warung atau di toko. Uang yang 

dimakan itu haram”
23

 Perkataan Ustadz Dhanu masuk dalam 

kategori akhlak kepada Allah karena dia menyekutukan Allah. 

Dia meminta Rezeki dengan cara memasang susuk, Pasien merasa 

bahwa susuk tersebut dapat membantunya dalam mencari rezeki. 

Dalam video selanjutnya Ustadz Dhanu memberikan nasehat 

kepada pasien dan mengatakan “Bu.. jangan ke dukun lagi ya.. Itu 

musyrik.. Ada Allah bu..”
24

 Maksud dari perkataan Ustadz Dhanu 

yaitu memberikan nasehat kepada pasien bahwa meminta 
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pertolongan kepada selain Allah adalah musyrik. Mintalah 

sesuatu kepada Allah. 

b. Akhlak Sesama Manusia 

“Heh berdiri.. hormati ibu-ibu ini..”
25

 Maksud dari perkataan 

tersebut sangatlah jelas bahwa kita sebagai manusia harus saling 

menghormati. Pasien tersebut malah duduk dengan enaknya, dan 

gak baik untuk di lihat, untuk itu Ustadz Dhanu menegurnya 

untuk berdiri dengan menghormati ibu-ibu jama’ah. Banyak 

keluhan yang dirasakan oleh pasien. “ Kalau sakit bagian usus itu 

biasanya masalahnya dengan keluarga. tapi kalo umur  belum 45 

tahun itu masalahnya sama orang tua”
26

 Ustadz Dhanu 

melontarkan perkataan seperti itu. Ternyata benar bahwa pasien 

sering memiliki marah atau jengel dengan orang tuanya karena 

masalah kecil. 

Sayangilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Jangan 

sampai kita memiliki masalah dengan orang tua ataupun keluarga, 

hidup kita tidak tenang. Ketika kita memerlukan bantuan, maka 

keluarga yang lebih dulu menolong.  

Dalam video lain Ustadz Dhanu ada mengatakan “Karena cuek 

itulah diberi peringatan sama Allah.. Karena orang cuek itu tidak 

terlalu memikirkan. Makanya Allah memberikan peringatan, jika 
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diajak bicara kurang respon”
27

 Maksud dari perkataan tersebut, 

ketika kita cuek dengan seseorang, tidak memikirkan bagaimana 

perasaan orang maka dengan izin Allah, Allah berikan ia kurang 

respon.  

Milikilah sifat peduli terhadap sesama manusia apalagi dengan 

keluarga sebelum Allah memberikan peringatan dengan cara 

diselajurkan menjadi seseorang yang kurang respon atau lambat 

untuk merespon pembicaraan kepada orang lain. 

Episode selanjutnya Ustadz Dhanu mengatakan “Orang tua 

pernah menyimpan marah kepada orang tuanya lagi.. Maksudnya 

orang tua pasien memiliki jengkel sama orang tuanya. Itulah yang 

mengakibatkan rusaknya sumsum tulang belakang”
28

 

Maksud dari perkataan tersebut adalah seorang pasien yang 

memiliki keluhan sumsung tulang belakang sakit diakibatkan ada 

suatu masalah di dalam keluarga. Orang tua pasien jengkel 

kepada mertuanya dan sakitnya turun kepada anaknya. Pelajaran 

untuk kita jangan sampai kita mempunyai masalah dengan 

keluarga terutama orang tua. Maafkan kesalahan orang tua jangan 

sampai kita marah dan dipendam. maka akan merusak hati kita 

dan persaudaraan kita. 
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Episode selanjutnya Ustadz Dhanu memberikan nasehat 

kepada pasien “Hormati suami.. hormati orang tua.. jangan marah 

lagi, marah itu temannya setan”
29

 Ketika kita saling menghormati 

saling menyayangi sesama manusia terutama keluarga maka kita 

akan damai. Menyimpan marah itulah yang dapat merusak akhlak 

kita, hati kita bahkan hidup kita akan berantakan.  

Video selanjutnya Ustadz Dhanu mengatakan “Orang muslim 

itu kalo dijahatin malah didoakan agar selamat. Dia didzolimi 

boleh membalas tetapi cukup apa yang dia perbuat. Tetapi yang 

lebih disukai adalah sabar”
30

 Seorang muslim ketika ada 

seseorang melakukan kejahatan terhadapnya maka ia akan 

mendoakan dengan yang baik-baik. Jika merasa didzolimi boleh 

kita balas, tetapi harus sesuai dengan apa yang mereka perbuat 

kepada kita. Alangkah baiknya jika kita sabar. 

Pada Episode selanjutnya Ustadz Dhanu mengatakan “vertigo 

itu disebabkan karena dia tidak mau menerima pendapat orang 

lain. Dia tau kalau pendapat orang benar, tetapi dia tidak 

mendengarkannya”
31

 Maksud dari perkataan tersebut seorang 

pasien memiliki keluhan nyeri punggung dan vertigo. Penyebab 

dari penyakit itu berkaitan dengan akhlaknya yaitu ketika dia 

beradu pendapat, ia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain.  
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c. Tabel Pesan Dakwah 

Tabel 4.1 Pesan Akidah 

No   Judul & 

Jam Tayang 

Narasi Pesan akidah 

kategori 

1. Kerajaan Jin 

Dari 

Kepunden 

(31 Januari 

2020) 

kita harus percaya, tidak boleh 

suudzan sama jin. kita harus 

khusnudzan sama Allah. 
Makanya Alhamdulilah 24 tahun 

ibu dan bapak menjaga akidah 

walaupun itu sulit, akhirnya 

inilah hidayah dari Allah. Harus 

disyukuri, mudah-mudahan ini 

menjadi kekuatan iman kita 

Iman Kepada 

Allah 

2. Maung Sang 

Penantang 

Ustadz 

Dhanu (22 

Maret 2020) 

yang menjaga kita hanya Allah. 

Serahkan semua kepada Allah, 

minta keselamatan, 

perlindungan, memohon 

rezeki kepada Allah. Jangan 

seperti ini 

Iman Kepada 

Allah  

3. Kerajaan Jin 

Dari 

Kepunden ( 

30 Januari 

2020) 

Malaikat itu gaib, Surga dan 

Neraka itu gaib, nafsu pun 

juga gaib. Makanya kita harus 

belajar agama dengan baik dan 

mengaplikasikan dalam sehari-

hari 

Iman kepada 

Malaikat  

4. Jin Penjaga 

Yang Doyan 

Tidur (9 

Maret 2020) 

Ilmu itu sebenarnya cepat atau 

lambat akan menggerogoti tubuh 

kita dengan berbagai proses 

yang berbeda-beda. Karena Ilmu 

itu rata-rata jin 

Iman Kepada 

Malaikat  

5. Dicerai 

Karena 

Kesurupan ( 

21 Januari 

2020) 

Semua yang terjadi dimuka 

bumi ini atas izin Allah. Semua 

yang terjadi, enak atau tidak itu 

yang terbaik untuk kita. Jadi 

terimalah dengan lapang dada. 

Lebih bijaklah menghadapi 

kehidupan dan lebih sabar 

Iman kepada 

Qadha dan 

Qadar  

 

 

Tabel 4.2 Pesan Ibadah 

 Judul & Narasi  Pesan Ibadah 



  

No  Jam Tayang Kategori 

1. Oddie Agam 

Akhirnya 

Bisa 

tersenyum 

kembali (20 

Januari 2020)  

Kalo ada masalah harus 

diselesaikan dengan 

serius,beliau malah santai. Jadi 

Allah teruskan, dulu waktu gak 

suka respon, dilajurkan Allah 

menjadi tidak respon, dan waktu 

beliau serius, malah bisa respon 

sekarang. 

Qalbiyah  

2. Kerajaan Jin 

Dari 

Kepunden 

(31 Januari 

2020) 

Shalat kita, ibadah kita, hidup 

dan mati kita karena Allah 

Swt 

Qalbiyah 

3. Maung Sang 

Penantang 

Ustadz 

Dhanu ( 22 

Maret 2020) 

Sayangi istri karena Allah, 
jangan di ajak cakar-cakaran lagi 

 

Qalbiyah 

4. Maung Sang 

Penantang 

Ustadz 

Dhanu ( 22 

Maret 2020) 

Tetep dekatkan diri kepada 

allah, cari guru yang baik dan 

jangan melakukan sesuatu yang 

tidak ada tuntunannya dalam 

islam 

Qalbiyah 

5. Jin Milenial 

Bro!! (2 

Januari 2020) 

Ta’awudan itu ya gak papa. 
Tapi kalo dibaca ratusan kali 

untuk apa, pasti ada yang dicari. 

Setiap ta’awud itu Allah sudah 

mendengarkan. Tetapi Setiap 

manusia itu berbeda-beda 

dikabulkannya. Tergantung amal 

shalihnya 

Qauliyah 

6. Jin Ini 

Memberi 

Hormat Ala 

Militer (4 

Februari 

2020) 

Luruslah di jalan Allah, jangan 

aneh-aneh jangan ke orang 

pinter atau apapun itu. Teman-

teman jombang itu pinter 

ngaji, belajarlah dan bacalah 

Alquran niatkan karena Allah 

Qauliyah 

7. Jin Bencong 

Tobat (13 

Februari 

2020) 

Kita melakukan perbuatan 

baik itu harus mengucapkan 

basmallah, tetapi kalau kita 

melakukan perbuatan baik tanpa 

mengucap basmallah maka tidak 

ada nilainya di hadapan Allah. 

Sama halnya dengan seseorang 

Qauliyah 



  

yang bukan muslim tetapi 

melakukan kebaikan 

8. Disantet 

Mantan Pacar 

(11 Maret 

2020)  

Bu.. jangan ngerumpi napa? 

Saya Cuma mau ingatin kalo 

ibadahnya dikuatin dan janji 

niatnya satu karena Allah  

Qauliyah 

9. Jin Milenial 

Bro!! (2 

Januari 2020) 

Namanya orang tua bangunin 

itu normal, orang tua 

mengajak anaknya untuk 

sujud kepada Allah jadi jangan 

marah  

Amaliyah 

10. Oddie Agam 

Akhirnya 

Bisa 

Tersenyum 

Lagi (20 

Januari 2020) 

Kenapa Rasulullah mengajarkan 

kepada kita untuk bersedah? 

agar kita bisa care dengan orang 

lain atau peduli dengan sekitar 

kita  

Amaliyah 

11. Genderuwo 

Haus Darah 

Perawan (28 

Februari 

2020) 

Dijaga pak bu ibadahnya. 

Maksud di jaga itu dikerjakan, 

shalatnya diperbagus, kalo bisa 

di tambah sunnahnya, baca 

Alquran dengan baik dan niat 

karena Allah 

Amaliyah 

 

 

Tabel 4.3 Pesan Akhlak 

 

No  

Judul & Jam 

Tayang 

Narasi  Pesan Akhlak 

Kategori 

1. Jin Milenial 

Bro!! (2 

Januari 2020) 

Besarkan hati, sayangi orang tua 

karena Allah, Bangun karena 

Allah, insyaAllah 

dimudahkan rezekinya 

Kepada Allah 

2. Dicerai 

Karena 

Kesurupan 

(21 Januari 

2020) 

Tenang.. Tenang.. Ini adalah 

ilmu, bukan serangan. Ilmu ini 

dari orng tuanya. Ibu ini kalo 

marah juga tinggi emosinya 

tetapi diam, jadi kalo marah 

dia lebih banyak diam 

Kepada Allah 

3. Kerajaan Jin 

Dari 

Kepunden (31 

Januari 2020) 

kalo muntah itu biasanya ada 

serangan atau sihir 

Kepada Allah 



  

4. Kerajaan Jin 

Dari 

Kepunden (31 

Januari 2020) 

Kita percaya memang jin itu 

ada, tapi jangan dijadikan 

penolong 

Kepada Allah 

5. Jin Bencong 

Tobat (13 

Februari 

2020) 

Jangan salahkan Allah.. Kamu 

diciptakan laki-laki, kemudian 

lahir laki-laki, orang tua 

pengennya anak perempuan, 

karena tidak menysukuri adanya 

anak laki-laki tersebut, maka 

masuklah jin perempuan. 

Terjadilah ketika sekolah dia 

menyukai laki-laki bukan 

perempuan. Itu terjadi karena 

Allah. Syukuri aja 

Kepada Allah  

6. Jin Bencong 

Tobat (13 

Februari 

2020) 

Jangan mencari rezeki dari 

sisi kemusyrikan, itu jelas 

tidak halal.. apapun itu, tidak 

hanya diletakkan di tubuh, 

mungkin di warung atau di 

toko. Uang yang dimakan itu 

haram 

Kepada Allah 

7. Ku Tunggu 

Jandamu 

Kodong (24 

Maret 2020) 

Bu.. jangan ke dukun lagi ya.. 

Itu musyrik.. Ada Allah bu. 

Kepada Allah 

8. Jin Milenial 

Bro!! (2 

Januari 2020) 

Heh berdiri.. hormati ibu-ibu 

ini. 

Sesama 

Manusia 

9. Jin Milenial 

Bro!! (2 

Januari 2020) 

Kalau sakit bagian usus itu 

biasanya masalahnya dengan 

keluarga. tapi kalo umur  

belum 45 tahun itu masalahnya 

sama orang tua 

Sesama 

Manusia 

10. Oddie Agam 

Akhirnya 

Bisa 

Tersenyum 

Lagi (24 

Januari 2020) 

Karena cuek itulah diberi 

peringatan sama Allah.. Karena 

orang cuek itu tidak terlalu 

memikirkan. Makanya Allah 

memberikan peringatan, jika 

diajak bicara kurang respon 

Sesama 

Manusia 

11. Haid 5 Tahun 

Sekali, 

Kenapa!! ( 10 

Februari 

Orang tua pernah menyimpan 

marah kepada orang tuanya 

lagi.. Maksudnya orang tua 

pasien memiliki jengkel sama 

Sesama 

Manusia 



  

2020) orang tuanya. Itulah yang 

mengakibatkan rusaknya 

sumsum tulang belakang 

12. Wewe 

Gombel 

Pulang 

Kampung (21 

Februari 

2020) 

Hormati suami.. hormati 

orang tua.. jangan marah lagi, 

marah itu temannya setan 

Sesama 

Manusia 

13. Disantet 

Mantan Pacar 

(11 Maret 

2020) 

Orang muslim itu kalo 

dijahatin malah didoakan 

agar selamat. Dia didzolimi 

boleh membalas tetapi cukup 

apa yang dia perbuat. Tetapi 

yang lebih disukai adalah sabar 

Sesama 

Manusia 

14. Back Pain 

(Nyeri 

Punggung) & 

Vertigo Bayu 

Oktara (24 

April 2020) 

vertigo itu disebabkan karena 

dia tidak mau menerima 

pendapat orang lain. Dia tau 

kalau pendapat orang benar, 

tetapi dia tidak 

mendengarkannya 

Sesama 

Manusia 

 

Tabel 4.4 Jumlah Pesan Dakwah 

No Pesan Dakwah Jumlah 

1 Akidah 5 Narasi 

2 Ibadah 12 Narasi 

3 Akhlak 14 Narasi 

  

Dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah yang terdapat pada penelitian 

ini yaitu, Pesan akidah memiliki 5 narasi, pesan ibadah memiliki 12 narasi 

dan pesan akhlak memiliki 14 narasi. Pesan dakwah tersebut terpecah 

kembali menjadi bagian-bagian sesuai pada pesan masing-masing. 

B. Pembahasan 



  

Berdasarkan penyajian data pesan-pesan dakwah pada acara Siraman 

Qalbu di channel Ustadz Dhanu Official kategori akidah yaitu, iman kepada 

Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab, iman kepada Malaikat, 

iman kepada Qodha dan Qodar, dan iman kepada hari Kiamat. Pada kategori 

ibadah adalah Ibadah qalbiyah, qauliyah dan amaliyah. Sedangkan kategori 

akhlak adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak 

kepada lingkungan. 

Setelah selesai melakukan pengolahan data mengenai pesan-pesan 

dakwah, selanjutnya peneliti melakukan analisis atau penjabaran secara 

keseluruhan video-video yang diteliti yaitu “Analisis Pesan dakwah Pada 

Acara Siraman Qalbu Dalam Channel Ustadz Dhanu Official” 

1. Pesan Dakwah Kategori Akidah (Iman Kepada Allah) 

Pesan akidah meliputi rukun iman. Pada pembahasan ini rukun 

iman masuk dalam kategori iman kepada Allah. Iman kepada Allah 

yaitu percaya bahwa Allah Yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan 

segala makhluk yang ciptaanNya dari ketiadaan. Allah adalah Dzat 

yang wajib dikenali setiap hamba tentang keberadaanNya/keeksistan 

diriNya dengan sebenar-benarnya 

Dalam penelitian yang telah dijabarkan di atas bahwa ada 2 narasi 

yang masuk dalam kategori iman kepada Allah. Narasi tersebut 

menyatakan bahwa kita harus percaya kepada Allah, dan harus 

husnudzan sama Allah. Mintalah pertolongan dengan Allah, jangan 

pernah meminta kepada selain Allah. 



  

Dalam sebuah hadits qudsi dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw 

bersabda “Allah berfirman sebagai berikut:”Aku selalu mengikuti 

prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Apabila ia berprasangka baik maka 

ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk 

kepada-Ku maka ia akan mendapatkan keburukan” (H.R. Tabrani dan 

Ibnu Hibban). 

Alquran surah Al-Fatihah 1:5 

 إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

Artinya: 

 “Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami 

meminta pertolongan”
32

 

2. Pesan Dakwah Kategori Akidah ( Iman Kepada Malaikat) 

Iman Kepada Malaikat termasuk juga dengan iman kepada hal-hal 

yang gaib. Walaupun kita tidak dapat melihatnya maka kita harus 

percaya kepada mereka. Hanya Para Nabi  dan Rasul yang telah 

melihat malaikat dalam rupa/ bentuk asli. Sedangkan manusia biasa 

tidak bisa melihatnya. Manusia bisa melihatnya ketika malaikat 

berubah wujud menjadi manusia, seperti kisah Malaikat Jibril yang 

bertanya kepada Rasulullah mengenai rukun iman, islam, ihsan yang 

disaksikan para sahabat Rasulullah. 

Dalam penelitian di atas ada 2 narasi yang masuk dalam kategori 

iman kepada malaikat atau hal-hal gaib. Narasi tersebut menyatakan 
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bahwa malaikat, jin bahkan nafsu adalah hak gaib. Ilmu yang 

dipelajari manusia untuk meminta pertolongan selain kepada Alah 

maka itu berasal dari jin. Ilmu seperti itu yang dapat menggerogoti 

tubuh kita. 

Iman Al-Razi menyatakan bahwa hal gaib sebagian telah 

dikabarkan eksistensinya oleh dalil (ma’alaihi dalil) dan sebagian hal 

gaib tidak dikabarkan oleh dalil (ma laysa ‘alaihi dalil). Diantara yang 

gaib yang dikabarkan dalam Alquran yaitu Allah, Malaikat, jin, ruh, 

hari kebangkitan kubur, alam kubur, surga-neraka, kiamat, setan dan 

banyak lagi. 

3. Pesan Dakwah Kategori Akidah (Iman Kepada Qada Dan Qadar) 

Pesan akidah dalam kategori Iman Kepada Qada dan Qadar yaitu 

kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hendaklah kita percaya ketetapan 

yang Allah berikan kepada kita. Setiap manusia memiliki keinginan, 

tidak semua keinginan manusia itu baik di hadapan Allah. Sebagai 

manusia hendaklah kita selalu berdoa dan serahkan segala urusan 

kepada Allah. 

Dalam penelitian di atas hanya ada 1 narasi yang masuk kategori 

iman kepada qada dan qadar. Dalam narasi tersebut menyatakan 

bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah, 

baik atau buruk kita harus syukuri, terima dengan lapang dada dan kita 

harus bisa lebih bijak dalam menjalani hidup.  

Dalam Q.S Al-Ahzab 33:36  Allah Swt berfirman: 



  

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضََلًَل ُمبِين ًً ِمْن أَْمِرِهْم ۗ َوَمْن يَْعِص َّللاَّ  

Artinya: 

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan 

yang kmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu 

ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan 

mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka 

sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.”
33

  

4. Pesan Dakwah Kategori Ibadah ( Qalbiyah) 

Pesan ibadah  dalam kategori qalbiyah yaitu segala sesuatu yang 

masuk dalam ibadah tetapi berkaitan dengan hati seperti cinta kepada 

Allah dan Rasul, tawakkal, takut, berharap kepada Allah. Ibadah 

qalbiyah ini berkaitan dengan hati. 

Dalam penelitian di atas ada 4 narasi yang masuk dalam kategori 

ibadah qalbiyah. Narasi tersebut menyatakan bahwa kita harus selalu 

menyayangi seseorang niat karena Allah. Tetap dekatkan diri kepada 

Allah, cari guru yang baik. Milikilah rasa peduli terhadap sesama 

manusia terutama kepada keluarga. Ketika hati cuek kepada orang 

lain, maka Allah akan memberikan pelajaran sesuai dengan apa yang 

ia perbuat. 

Dalam Q.S. Al-An’am 6:162  Allah Swt berfirman: 

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب   قُْل إِنَّ َصََلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ّلِِلَّ
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Artinya:  

“ Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, 

hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.”
34

 

5. Pesan Dakwah Kategori Ibadah (Qauliyah) 

Pesan ibadah dalam kategori qauliyah adalah suatu ibadah yang 

dilakukan dengan perkataan. Maksudnya ibadah ini berkaitan dengan 

perkataan atau lisan. Seperti berdo’a, tahlil, tahmid, tasbih dan 

takbir.Sebenarnya masih banyak lagi ibadah-ibadah yang dapat kita 

lakukan dengan ucapan. Seperti mengingatkan atau menegur 

seseorang untuk berkata yang baik-baik. 

Dalam pesan ibadah yang masuk dalam kategori qauliyah ada 4 

narasi. Dalam narasi tersebut menyatakan bahwa kita harus 

mengucapkan basmallah ketika melakukan sesuatu. Belajarlah 

membaca Alquran, Allah menciptakan mulut untuk berkata yang baik. 

Jangan mengghibah atau mengucapkan keburukan orang lain. 

Membaca kalimat ta’awud itu baik untuk menjaga kita. Tetapi ketika 

kalimat ta’awud dibaca dengan beratus-ratus kali bahkan ribuan, maka 

tujuannya adalah ada yang dicari, bukan lagi untuk menjaga diri. 

Rasulullah Saw bersabda: “ Segala urusan penting yang tidak 

diawali bismillah, maka akan berkurang (atau bahkan hilang) 

keberkahannya”. (H.R.Ibnu Hibban) 

                                                           
34

 Kementerian Agama Republik Indonesia 



  

Rasulullah Saw bersabda: “Ghubah itu lebih berat dari zina. 

Sahabat bertanya. “Bagaimana bisa?” Rasulullah Saw menjelaskan, 

“Seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa 

langsungmenerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan 

diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahnya”. (HR. At-

Thabrani). 

6. Pesan Dakwah Kategori Ibadah (Amaliyah) 

Pesan ibadah dalam kategori amaliyah adalah suatu ibadah yang 

dilaksanakan dengan perbuatan. Maksudnya berkaitan dengan amal 

atau perbuatan. Seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sedekah. Selain 

itu juga membantu orang dalam suatu kebaikan juga termasuk ibadah 

amaliyah. 

Dalam penelitian di atas yang masuk dalam kategori ibadah 

amaliyah ada 3 narasi. Dalam narasi tersebut menyatakan bahwa 

Rasulullah Saw mengajarkan kita bersedekah agar kita peduli dengan 

orang lain. Ketika orang tua membangunkan anaknya untuk 

melaksanakan shalat maka perbuatan tersebut termasuk mengajak 

kepada kebaikan. Shalat, mengaji dan ibadah lainnya harus dijaga. 

Jangan sampai tidak dikerjakan, atau tidak mau mengerjakan sama 

sekali.  

‘Abdul ‘Aziz bin ‘Umar berkata “Shalat mengantarkanmu menuju 

setengah perjalanan, puasa mengantarkanmu pada pintu kerjaan, dan 

sedekah memasukkanmu ke dalamnya”. 



  

7. Pesan Dakwah Kategori Akhlak ( Kepada Allah) 

Pesan akhlak dalam kategori akhlak kepada Allah adalah sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan dengan cara tidak 

menyekutukan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, memohon kepada-Nya 

dan selalu mencari keridhoan-Nya. 

Dalam penelitian di atas ada 7 narasi yang masuk dalam kategori 

akhlak kepada Allah. Narasi tersebut menyatakan dari segi umumnya 

mereka banyak yang menyekutukan Allah dan tidak mensyukuri 

nikmat yang diberikan-Nya.  

Dalam Q.S. Al-Baqarah 2:83 Allah Swt berfirman: 

َ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوِذي  َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيلَ  ََل تَْعبُدُوَن إَِلَّ َّللاَّ

َكاةَ ثُمَّ  ََلةَ َوآتُوا الزَّ اْلقُْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا َوأَقِيُموا الصَّ

 تََولَّْيتُْم إَِلَّ قَِليًَل ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضون

Artinya: 

Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari bani israil, 

“Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada 

kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. 

dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat 

dan tunaikanlah zakat. “Tetapi kemudian kamu berpaling 

(mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu (masih jadi) 

pembangkang.
35
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Pernyataan Ustadz Dhanu “ Jangan salahkan Allah.. Dia diciptakan 

sebagai laki-laki tetapi orang tuanya mau perempuan” Dari pernyataan 

tersebut menjelaskan tentang seseorang yang berpenampilan bencong. 

Menurut saya seorang laki-laki yang merubah dirinya dengan 

berpenampilan sebagai perempuan sangatlah tidak wajar, karena ia 

tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. 

8. Pesan Dakwah Kategori Akhlak (Kepada Sesama Manusia) 

Pesan akhlak kategori Akhlak terhadap manusia berkaitan dengan 

perlakuan seseorang terhadap sesamanya. Tidak melakukan hal-hal 

yang di larang Allah seperti membunuh, menyakiti badan atau 

mengambil harta tanpa bukti yang benar. Kemudian jika bertemu 

mengucapkan salam, dan ucapan yang baik, tidak berprasangka buruk, 

saling memaafkan, mendoakan dan membantu. 

Dalam penelitian di atas yang masuk dalam kategori akhlak kepada 

sesama manusia ada 7 narasi. Dalam narasi tersebut menyatakan 

bahwa kita sebagai manusia harus menghormati dan patuh kepada 

orang yang lebih tua, terutama orangtua. Jangan pernah meremehkan 

pendapat orang lain atau bahkan tidak mendengarkan pendapat orang 

lain. Karena itu adalah bentuk kedzaliman. Seorang muslim biasanya 

jika dia didzalimi, maka ia akan mendoakan orang yng telah 

mendzalimi dengan doa yang baik, tetapi jika ia ingin membalas 

diperbolehkan asal sesuai dengan yng mereka buat.  



  

Dalam Alquran terdapat ayat yang membahas mengenai 

“Menghormati kepada orang yang lebih tua”. Pembahasan tersebut 

terdapat dalam Q.S. Al-Isra’ 17:23 

ا يَْبلُغَنَّ ِعْندََك اْلِكبََر  َوقََضٰى َربَُّك أََلَّ تَْعبُدُوا إَِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ

ٍ َوََل تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًَل َكِريمً   أََحدُُهَما أَْو ِكََلُهَما فَََل تَقُْل لَُهَما أُف 

Artinya: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 

bapak.”
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 Rasulullah Saw bersabda: “Seorang muslim dengan muslim yang 

lain adalah bersaudara. Dia tidak boleh berbuat dzalim dan aniaya 

kepada saudaranya yang muslim” (HR. Muslim)  

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Ustadz Dhanu “kalo orang tua 

banguni itu jangan marah lagi”, “heh berdiri. hormati ibu-ibu..” dari 

penyataan itu dapat kita lihat bahwa kita sabagai manusia harus saling 

menghormati dan menghargai sebagaimana akhlak yang telak di 

ajarkan Rasulullah kepada kita.  
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