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Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk penyebaran ilmu pengetahuan 

atau menyebarkan dakwah dengan cara dan bentuk apapun baik tulisan maupun 

visual, menyeru kepada hal yang ma’ruf dan mencegah hal yang mungkar. 

Penyampaian dakwah salah satunya melalui ceramah, dalam ceramah dai bisa 

menggunakan caranya untuk mendapatkan daya tarik mad’u untuk mendengarkan 

ceramah yang disampaikan oleh dai, salah satunya menggunakan humor. 

Perkembangan media saat ini sangat membantu para dai dan para ulama dalam 

menyampaikan pesan dakwah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun 

hukum-hukum tertentu dalam Islam. YouTube sebagai media yang diharapkan 

mampu menyampaikan langsung pesan yang akan disampaikan baik berupa gambar 

dan suara. Dalam video Youtube pada channel Das’ad Latif peneliti dapat 

mendeskripsikan bentuk dan fungsi humor. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis riset kepustakaan 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah video-video 

pilihan dari postingan video di channel youtube Das’ad Latif yang dikumpulkan 

melalui observasi dan dokumentasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa video ceramah Ustaz Das’ad Latif 

pada channel youtube yang berjudul “Ustad Dasad Latif GASPOLL WAWASAN 

PANCASILA ke Bu MEGAWATI GUS NURIL” “OLENG OLENG USTAD INI 

tapi tetap GASPOLL SMASH Angkatan Laut LUCU KOCAK Penuh ilmu” Dan 

“Ceramah Ustad Dasad Latif di takziah AG KH SANUSI BACO memiliki enam 

bentuk humor yaitu satu baris dan dua baris, dialog, cerita, pepatah atau ungkapan, 

paparan atau uraian, teka-teki atau pertanyaan. Bentuk humor yang paling dominan 

adalah bentuk humor cerita. Sedangkan fungsi humor memiliki tiga fungsi yaitu, 

fungsi humor sebagai sarana penghibur, fungsi humor sebagai sarana untuk 

mengkritik atau mencemoohkan, fungsi humor sebagai sarana untuk 

menyampaikan atau menjelaskan sesuatu secara lebih populer atau menarik. Fungsi 

humor yang paling dominan adalah fungsi humor sebagai sarana penghibur. 

 


