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MOTTO

ِﻭَﻟْﺘَﻜُﻦ ﻣِّﻨﻜُﻢْ ﺃُﻣَّﺔٌ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺇِﻟَﻰ ﭐﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻳَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ ﺑِﭑﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦ
َﭐﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ ﻭَﺃُﻭ۟ﻟَٰٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﭐﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥ
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.(QS. Ali-Imran: 104)1

1Al-Qur’an

dan Terjemahannya, An Nabawi Al-Qur’an Tematic Transliterasi dan Tajwid
Berwarna, Bantu:PT, Iqra’ Indonesia Global, 2017.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilator belakangi oleh fakta yang ada, yaitu fenomena yang
terjadi di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
Bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat Desa Bahar Mulya
terutama ibu-ibu yang suka melihat tayangan Damai Indonesiaku.
Tayangan dakwah Damai Indonesiaku saat ini tidak hanya pesan-pean saja
yang disampaikan tetapi pengaruh terhadap sipenerima atau penontonnya apabila
dilakukan dalam kondisi waktu yang cukup lama, melalui televise (tayangan
ceramah) pesan akan sangat mudah disampaikan kepada pemirsa secara serentak
dan pesan dakwah juga dapat diterima bersamaan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan
kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan metode pendekatan dan ruang
lingkup penelitian, penelitian ini menggunakan Pengumpulan Data betu
Observasi, Wawancara dan dokumentasi.
Tayangan Damai Indonesiaku terhadap ibu-ibu dalam mengembangkan
pengetahuan dalam kehidupannya yang disajikan media massa memberikan
pengaruh positif kepada masyarakat Desa Bahar Mulya Kabupaten Muaro Jambi
Kecamatan Bahar Utara, meskipun hanya sebagian responden yang menjawab
pegaruh terhadap kehidupannya, namun paling tidak banyak hal yang berubah
pada pengetahuannya. Dalam ilmu pengetahuan sebenarnya responden sudah
banyak mengetahui tetapi untuk menerapkannya belum seuruhnya dari responden
untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sebagian
masyarakat hanya suka menonton tayangan Damai Indonesiaku suka dengan gaya
bicaranya atau cara penyapaian ceramahnya. Adapun factor yang menghambat
mereka yaitu seperti factor ekonomi, kurang iman, dan pengalaman yang
mendasar.
Kata kunci : Tayangan Damai Inonesiaku di TV ONE, ibu-ibu Desa Bahar
Mulya dan perubahan perilaku.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan

teknologi

komunikasi

massa

televisi,

memberikan

pengaruh-pengaruh dalam banyak kehidupan manusia. Pengaruh tersebut bisa
dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan
keamanan Negara.2
Dari semua media massa yang ada televisilah yang paling berpengaruh
pada kehidupan manusia. Hampir semua masyarakat memiliki televisi
dirumahnya. Tayangan-tayangan ditelevisi menyuguhkan hiburan, berita dan
iklan. Mereka menghabiskan waktu menonton televisi sekitar lima sampai tujuh
jam dalam sehari. Informasi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan
masyarakat

ini.

Kemampuan

televisi

dalam

menarik

perhatian

massa

menunjukkan bahwa media tesebut telah menguasai jarak secara geografis dan
sosiologi.
Salah satu bentuk teknologi informasi yang dapat dinikmati oleh berbagai
kalangan adalah media televisi sebagaimana media massa yang muncul
belakangan revisi yang pada awalnya dianggap barang mainan, televisi bahkan
telah menjadi salah satu sarana politis bagi penguasa di samping sebagai sarana
lainnya.3
Untuk mengetahui kebenaran yang terjadi dalam masyarakat, apakah
televisi dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakt sudah sangat
berperan atau tidak sama sekali. Sumber informasi utama masyarakat adalah
media massa. Keterbatasan kemampuan manusia untuk memperoleh informasi
itulah sehingga manusia membutuhkan suatu meia yang dapat memenuhi
kebutuhan informasinya.
Sebagian besar masyarakat memang dan pasti suka menonton televisi.
Namun sebagian besar penonton tersebut adalah ibu rumah tangga atau ibu rumah
2Wawan

Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, (jakarta: Rineka

Cipta) 7.
3BunginBurhan,

Imajinasi Media Massa : Kontruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan
Televisi dalam masyarakatKapitalis, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 68.
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tangga yang bekerja diluar rumah tangga atau paruh waktu. Seperti di Desa Bahar
Mulya yang terletak pada Kecamatan Bahar UtaraKabupaten Muaro Jambi. Desa
Bahar Mulya bertempatan sekitaran sungai dan merupakan daerah yang dikelilingi
dengan pohon sawit.
Masyarakat Desa Bahar Mulya merupakan daerah yang sangat kental
dengan Agama, namun dengan beriringnya zaman serta perkembangan era
teknologi yang semakin canggih, memudahkan masyarakat untuk mengakses
perkembangan yang terjadi dengan melihat berita-berita yang ada melalui media
massa elektronik televisi.
Oleh karena itu, masyarakat di Desa Bahar Mulya dalam menerima
informasi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, maka peran televisi terhadap
masyarakat paling dalam memberikan pengetahuan baru, sehingga masyarakat
dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman, yang menjadi masalah
apakah semua masyarakat menonton siaran televisi untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang di siarkan oleh media televisi.
Fenomena yang terjadi di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara,
dimana masyarakat terdiri berbagai suku, adat, tingkat pendidikan yang berbeda
da tingkat mata pencarian yang berbeda pula. Dengan keberagaman yang ada di
Desa Bahar Mulya secara tidak langsung mempunyai perbedaan pula dalam
menerima informasi yang disiarkan oleh media televisi, perbedaan tersebut tidak
lepas dari tingkat pemahaman dan menerima, menganalisa informasi yang telah di
terimanya.

ُﭐﺩْﻉُ ﺇِﻟَﻰٰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﭑﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَﭐﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﭐﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻭَﺟَٰﺪِﻟْﻬُﻢ ﺑِﭑﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﺇِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢ
َﺑِﻤَﻦ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِۦ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﭑﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦ
Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
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yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk. (Qs. An-Nahl:125)4
Dari gambaran singkat fenomena serta perkembangan pertelevisian yang
begitu pesat sehingga mampu memberikan pengaruh secara positif dan negatif
bagi perkembangan masyarakat adapun melihat kebutuhan informasinya siaran
yang sangat diperlukan di Desa Bahar Mulya yaitu Damai Indonesia ku di TV
ONE.
TV ONE merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang mulai
mengudara pada tanggal 14 Februari 2008 yang diresmikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. TV ONE dengan taqline “MEMANG BEDA” menyajikan
program secara progresif menginspirasi masyarakatIndonesia agar berfikir
majudan melakukan perbaikan bagi diri sendiri serta masyarakat melalui berbagai
program News and Sports Nasional dan Internasional.5TV ONE memiliki
kelebihan dalam penyampaian sebuah informasi karena program di dalam TV
ONE lebih banyak penyampaian berita-berita yang lebih lengkap baik dari segi
politik, keagamaan, ekonomi dan lain sebagainya dibandingkan chanel yang lain.
Salah satu program yang menarik banyak minat penonton adalah program siaran
Damai Indonesiaku.
Program siaran Damai Indonesiaku di TV ONE merupakan acara Talk
Show religi yang di kemas dengan ceramah bertatap muka langsung dengan
khalayak. Program ini hampir sama dengan program religi ceramah islam lainnya,
namun yang membedakan adalah selain mendaangkan narasumber dan pembawa
acara yakni seorang tokoh agama, tetapi juga menghadirkan nara sumber lain
yang sesuai tema yang di angkat, seperti misalnya mengangkat tema tentang
politik, maka akan dihadirkan narasumber yang paham akan politik.
Selain itu, program siaran Damai Indonesiaku di TV ONE selalu
ditayangkan secara Live dari tempatnya sehingga khalayak dapat langsung
4Al-Qur’an

dan Terjemahannya, An Nabawi Al-Qur’an Tematic Transliterasi dan Tajwid
Berwarna, Bantu:PT, Iqra’ Indonesia Global, 2017.
TV ONE News + Sports. Profil, diakses dari http://www.tvonenews.tv/program, pada
tanggap 12 Oktober 2020
5
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mendengarkan ceramah agama dan bertanya seputar permasalahan agama yang
ada kepada ustad yang sedang mengisi acara tersebut.
Jam tayang program Damai Indonesiaku di TV ONE juga menjadi alas an
peneliti mengambil program tersebut. Program yang ditayang setiap hari Sabtu
dan Minggu Pukul 12:30 – 14:30 WIB ini merupakan waktu yang tepat. Dimana,
pada waktu siang hari merupakan waktu istirahat baik untuk ibu rumah tangga
maupun pekerja diluar rumah separuh waktu bahkan anak sekolah pun dapat
menonton televise dikarenakan program tersebut tayang pada akhir pecan
sehingga tidak mengganggu kegiatan kerja atau sekolah dan dengan materi yang
berbeda akan hadir dalam setiap episodenya di TV ONE.
Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Desa Bahar Mulya
yang dijadikan penelitian yaitu perubahan perilaku kehidupan ibu-ibu setelah
menonton tayangan Damai Indonesiaku di Desa Bahar Mulya.
Banyak perubahan perilaku ibu-ibu di Desa Bahar Mulya setelah melihat
tayangan Damai Indonesiaku, baik dari silaturahmi sesama tetangga, dikarenakan
dengan adanya pembahasan seputar tayangan Damai Indonesiaku dari satu orang
ke orang lain, membuat ibu-ibu semakin akrab. Dan pembicaaraan yang semakin
terarah lebih baik karena membahas seputar keagaam Islam yang telah di tonton
dari tayangan Damai Indonesiaku.
Maka dari itu, dengan adanya program Damai Indonesiaku di TV ONE
tentunya akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi keagamaan
serta berpengaruh juga terhadap kebiasaan dan tingkah laku terutama bagi
masyarakat Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh
tentang kebutuhan masyarakat pedesaan tentang informasi yang kemudian penulis
tuangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul

“PENGARUH TAYANGAN

DAMAI INDONESIAKU DI TV ONE TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU
IBU-IBU DIDESA BAHAR MULYA KECAMARAN BAHAR UTARA
KABUPATEN MUARO JAMBI”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apa pesan-pesan yang terdapat pada tayangan Damai Indonesiaku TV
ONE ?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong ibu-ibu untuk menonton tayangan
Damai Indonesiaku TV ONE?
3. Sejauh mana pengaruh tayangan Damai Indonesiaku TV ONE terhadap
perubahan perilaku ibu-ibu Desa Bahar Mulya?
C. Batasan Masalah
Sesuai dengan judul diatas, agar ruang lingkup tidak terlalu luas dan
memberikan gambaran yang cukup jelas, maka perlu adanya suatu pembatasan
masalah. Bertitik tolak dari uraian diatas, batasan masalah dalam penelitian ini
adalah hanya sebatas untuk mengetahui pengaruh penonton tayangan Damai
Indonesiaku TV ONE terhadap perubahan perilaku ibu-ibu Desa Bahar Mulya.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menegetahui bagaimana
pengaruh tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE terhadap perubahan periaku
libu-ibu Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
Adapun pokok-pokok dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui pesan-pesan yang terdapat pada tayangan Damai
Indonesiaku TV ONE.

2.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong ibu-ibu untuk melihat
talyangan Damai Indonesiaku di TV ONE

3.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tayangan Damai Indonesiaku
di TV ONE terhadap perubahan periaku ibu-ibu Desa Bahar Mulya
Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
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2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang ingin diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1.

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya
pada bidang Ilmu Jurnalistik

2.

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI)
dalam Jurnalistik Islam pada Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.

3.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lai dalam penyajian
informasi mengadakan penelitian serupa.

E. Kerangka Teori
1. Pengaruh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah kekuatan yang
ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk
watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.6 Dalam hal ini pengaruh lebih
condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang
untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang
positif maka, seseorang akan berubah menjadi yang lebih baik, yang memiliki visi
misi jauh kedepan.
Pengertian pengaruh menurut beberapa para ahli yaitu:7
1) Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di
masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten dan
aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
2) Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui
media tertentu.
3) Menurut

Uwe

Becker,

pengaruh

adalah

kemampuan

yangterus

berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan
memaksakan kepentingan.
4) Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar
bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian,
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta; Balai Pustaka), 747.
7 Dikutip dari http://dilihatnya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli
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sekalipun ancaman saksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang
mendorongnya.
5) Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut: A
mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk
berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh
merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan keberadaan
dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.
2. Media televisi TV ONE Damai Indonesiaku
Media

televisi

merupakan

suatu

wadah

yang

digunakan

untuk

menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat, sehingga dengan mudah
informasi itu dapat diketahui masyarakatsecara luas. Jika kita melihat penggunaan
alat yang semakin maju dibandingkan sebelumnya, maka dengan kemajuan
tersebut siaran informasi-informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi.
Televisi terdiri dari istilah “tele” yang berarti jauh, “visi” berarti
penglihatan.8 Media Televisi mempunyai dua sifat yang istimewa yaitu gabungan
dari media gambar dan suara sehingga audience dapat menikmati suguhan acara
televisi dengan santai. Sebagai sebuah media informasi, televisi mempunyai
kelebihan dari media massa lainnya yaitu kemampuan menyajikan berbagi
kebutuhan manusia baik hiburan, informasi maupun pendidikan dengan sangat
memuaskan. Televisi dapat menciptakan suasana tertentu dan informasi yang di
sampaikan mudah dimengerti karenajelas terdengan audio dan terlihat secara
visual.9
Media televisi pada hakikatnya merupakan suatu sistem komunikasi yang
menggunakan suatu rangkaian gambar elektronik yang di pancarkan secara cepat,
berurutan dan diiringi oleh unsur audio. Sebuah pesawat televisi harus
mempunyai unsur audio visual dalam proses penyiaran, agar dapat memberikan

8Uchjana Onong, MA., Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung:PT Remaja Rosda
Karya, 2003), 174.
9 Soenarjodan Djoenaesih. S, Opini Publik, (Jogjakarta: Liberti, 1997), 6.
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kemudahan serta kecepatan dalam mendapakan informasi atau berita, hiburan dan
pendidikan bagi kebutugan yang di inginkan oleh masyarakat.
Program siaran Damai Indonesiaku di TV ONE merupakan acara Talk
Show religi yang di kemas dengan ceramah bertatap muka langsung dengan
khalayak. Program ini hampir sama dengan program religi ceramah islam lainnya,
namun yang membedakan adalah selain mendaangkan narasumber dan pembawa
acara yakni seorang tokoh agama, tetapi juga menghadirkan nara sumber lain
yang sesuai tema yang di angkat, seperti misalnya mengangkat tema tentang
politik, maka akan dihadirkan narasumber yang paham akan politik.
Program Damai Indonesiaku di TV ONE adalah sebuah acara Religi yang
mengajak masyarakat untuk selalu menjalani dan mengamalkan norma-norma
agama dalam setiap langkah kehidupan.Program ini bergenre tablik akbar yang
ditampilkan di masjid, sekolah, mall dan tempat-tempat keramaian. Program
Damai Indonesiaku yang ditayangkan oleh TV ONE yang di pandu oleh Agung
Izzulhaq sebagai Hostnya adalah salah satu program religi yang dimiliki oleh
salah satu stasiun televisi swasta ini.
Acara ini cukup menarik untuk disimak, memberi pencerahan tentang
Islam, serta menampilkan mubaligh-mubaligh ternama dengan latar belakang
keilmuan yang kredibel seperti Syeikh Ali Jabir, KH. Syarif Rahmat, Ustad Yusuf
Mansyur, Ust. Arifin Ilham, Ustadz Amir Faisol, Ustadz Fikri Haikal MZ, dan
lainnya, dengan membahas isu-isu yang berkembang di tanah air, membahas
masalah-masalah khas yang sedang terjadi meliputi penegakan hokum, demokrasi,
kepemimpinan, sosial dan lainnya. Diselingi seni musik performance untuk
memperkaya kemasan tampilan acara.10
Menurut Nurudin siaran televisi mempunyai beberapa sifat adapun sifatsifatnya yaitu :
a. Informasi siaran televsi bersifat satu arah
Dalam penyebaran informasi atau pesan ditujukan kepada massa yang
abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan.
10TV

ONE News + Sports. Program Damai Indonesiaku, diakses dari
http://www.tvonenews.tv/program, pada tanggal 4 September 2020.
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Penoton televisi dan film tidak tampak oleh si komunikator. Dengan
demikian, maka jelaslah bahwa komunikasi massa televisi bersifat satu arah
(one way traffic) karena begitu pesan disampaikan oleh komunikator tidak
diketahui apakah pesan itu di terima, di mengerti, atau dilakukan oleh
komunikan.
b. Informasi komunikasi bersifat general atau menyeluruh
Sifat pesan melalui media televisi ialah umum (publik) dimana dalam
penyampaian pesan kepada khalayak ditujukan bukan untuk sekelompok
orang tertentu, tetapi ditujukan kepada umum, maka lingkungannya menjadi
universal mengenai segala hal dan dari berbagai tempat di seluruh jagat.
c. Informasi siaran televisi bersifat sejenak
Sifat lain dari pesan melalui televisi adalah sejenak hanyauntuk sajian
seketika, dimana pesan yang disajikan oleh televisi setelah dilihat dan
didengar kemudian tiada lagi, dan diganti dengan pesan berikutnya.
d. Informasi televisi bersifat serempak
Maksudnya adalah kesempakan kontak antara komunikator dengan
komunikan yang demikian besar jumlahnya, pada saat yang sama media
massa televisi dapat membuat khalayak secara serempak menaruh perhatian
kepada pesan yang disampikan oleh komunikator.
e. Informasi siaran televisi bersifat menarik
Televisi menarik minat anak kecil sampai kepada orang dewasa, karena pada
umumnya acara-acara yang disajikan oleh televisi sangat bagus dan
menyenangkan bagi yang menonton acara tersebut.
f. Informasi siaran televisi bersifat cepat
Televisi memungkinkan pesan yang di sampaikan kepada begitu banyak
orang dalam waktu yang cepat.11
Media informasi yang paling banyak oleh berbagai kalangan masyarakat
dewasa ini adalah media audio visual yang berbentuk televisi. Selain itu juga

11

Nuruddin, Komunikasi Massa, (Malang: Cespur, 2003), 25.
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televisi sebagai media kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.
Fungsi media televise sebagai media massa, bukan menghibur semata
melainkan juga menyalurkan informasi dan mendidik, dan semua fungsi tersebut
harus seimbang seperti misi dan visi televisi harus menguji kepada fungus sentral
secara nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar yakni
mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

bedasarkan

“The

Play

Theory

Of

Communication” yang telah diungkapkan khalayak menonton televisi untuk
hiburan, tapi hiburan dapat pula disisipkan aspek pendidikan sehingga acaraacara, menjadi kreatif dan edukatif.
3. Perubahan Perilaku ibu-ibu
Perubahan perilaku tidak terjadi begitusaja. Ada beberapa hal yang
membuat perilaku seseorang bisa berubah. Perlu kita padami pengalaman yang
terjadi pada diri dalam terbentuknya perubahan perilaku.
Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia
dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, kekuasaan, persuasi, kebiassan dan
lain sebagainya. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar,
perilaku dapat dterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.
Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman
serta interaksi manusia dengan lingkungan bermasyarakat. Sebagian besar
masyarakat terutama ibu rumah tangga yang bekerja dirumah atau kerja paruh
waktu pasti suka menonton televisi sepeerti di Desa Bahar Mulya Kecamatan
Bahar Utara Kabupaten Muaro jambi.
Dari banyak teori yang ada, teori Homans mengenai perilaku sosial
dianggap paling tepat untuk memahami perubahan-perubahan perilaku yang
terjadi pada masyarakat. Homans menekankan dasar perilaku manusia adalah
karena pertukaran, dimana pelaku sosial sebagaian besar keberadaannya manusia
sebagai anggota satu komunitas.
Turner menjelaskan bahwa konsep dasar Homans mengenai perubahan
perilaku melalui tahapan sebagai berikut :
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1. Stimulus
Stimulus dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertulis
stimulus yaitu memiliki arti dorongan atau rangsangan.12 Secara testimologis, kata
stimulus memiliki arti rangsangan-rangsangan yang terdapat dalam lingkungan
yang ditanggapi oleh organism atau manusia dengan tindakan.
2. Action
Arti secara etimologi memiliki arti gerakan, tindakan, sikap (gerakgerik), tingkkah laku yang dibuat-buat, dan elok sekali.

13Namun

secara

etimologis aksi adalah perilaku yang ditampilkan oleh organism/manusia yang
diarahkan untuk memperoleh penghargaan dan menghindari hukum.
3. Perception
Adalah

kemampuan

untuk

menerima,

menilai,

mengkaji.14Kebanyakan masyarakanya adalah ibu rumah tangga dan ibu rumah
tangga yang bekerja diluar rumah adalah sebagai wiraswasta, tani, dan sebagai
tenaga pengajar yang juga tidak mengahiskan aktu untuk bekerja seharian. Bagi
mayoritas ibu rumah tangga baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja diluar
rumah sekalipun, menonton televisi tidak pernah lepas dari kegiatan sehari-hari
untuk melepas kepenatan setelah menyelesaikan pekerjaanya apalagi pada waktu
siang hari.
Selain itu, saat ini peneliti melihat masyarakat Desa Bahar Mulya untuk
informasi keagamaan hanya di dapati dari ceramah agama yang dilakukan oleh
kegiatan ibu-ibu majelis Ta’lim setiap dua minggu sekali. Hal tersebut membuat
masyarakat Desa Bahar Mulya dirasa masih perlu dalam mendapatkan informasi
keagamaan. Dari hal tersebut masyarakat Desa Bahar Mulya memanfaatkan media
televisi sebagai sumber informasi tambahan, khususnya kebutuhan informasi
keagamaan yaitu dengan menonton program-program talkshow religi, salah
satunya adalah Tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE.

12Lina Dandy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Gramedia Pustaka
Utama, 2004), 1340.
13Ibid.,c30.
14 Ritzer, Geoege, dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutahir Teori
Sosial Postmodern (Bantul: Kreasi Wacana Offeset, 2013)

12

F.

Metodologi Penelitian
1. Pendekatan dan ruang lingkup penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif dengan teknik analisa deskriptif. Analisis deskriptif
kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi
lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap kecendrungan
kebutuhan informasi serta kondisi lingkungan dan ekonomi di daerah sample.
Hasil analisis kualitatif berarti perbandingan kondisi riil dilapangan diperoleh dari
pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibat langsung.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dengan
alasan tidak menggunakan alat ukur. Pendekatan ini bergantung pada manusia
bersifat deskriptif yaitu metode peneliltian yang menggambarkan, menguraikan
dan melukiskan suatu keadaan yang berdasarkan data informasi yang diperoleh
yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mencari metode dakwah pada
penelitian ini. Sehingga nantinya memperoleh suatu kesimpulan.
Penelitian kualitatif diekplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau
lingkungan social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Latar
social tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan
penelitian kualitatif menggembangkan pertanyaan dasar: Apa dan Bagaimana
kejadian itu terjadi; Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut; Kapan terjadinya;
Dimana tempat kejadiannya.15
1. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian ini, untuk diolah
merupakan data yang berbentuk data primer dan data sekunder. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

15Djam’an

Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta, 2009), 22-23.
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1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan
memerlukannya.16
Data primer adalah data yang diambillangsung dari peneliti kepada
sumbernya, tanpa adanya perantara. Sumber yang dimaksud dapat berupa
benda-benda, situs dan manusia.17
Data ini berupa informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang
berkenan dan langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam
penelitian ini. Data primer ini peneliti gunakan untuk mengetahui data tentang
persepsi masyarakat, jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat dan faktorfaktor yang mendorong masyarakat dalam pencarian informasi, Desa Bahar
Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
2. Data sekunder
Data

sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti misalnya bio statistik, majalah, koran,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.18
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.
Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan
penelitian terdahlu. Data yang dimaksud adalah :
1. Profil Desa Bahar Mulya
2. Monografi dan Demokrafi Desa Bahar Mulya.
3. Sumber data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :
16Iqbal

Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),

19.
17 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, Metodologi Penelitian
Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). (Jakarta: Gaung Persada, 2007)
18 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, Metodologi Penelitian
Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). (Jakarta: Gaung Persada, 2007)
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a) Kepala Desa Bahar Mulya
b) Tokoh Masyarakat Desa Bahar Mulya
c) Masyarakat Desa Bahar Mulya
4. Subjek penelitian
Subjek penelitan ini adalah masyarakat yang mengguankan televisi
untuk mmenuhi kebutuhan informasinya. Subjek yang diteliti diambil
dengan menggunakan teknik PurposiveSampling. PurposiveSampling
adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu
tentang apa yang kita harapkan.19
Subjek dari penelitian ini dipilih guna mendapatkan informasi yang
sesuai dengan permasalahan penetian, dimana terlebih dahulu peneliti
menetapkan siapa saja informannya dan kemudian mendelegasikan tgas
dibidangnya yang sesuai dengan tema penelitian, berbicara atau
membandingkan suatu kejadian yang ditemukan oleh subjek lain.
Berdasarkan ini ditetapkan sebagai kei informan (informasi kunci)
dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat desa bahar mulya yang memiliki
televisi, sedangkan informan tambahan adalah nara sumber lain yang
dianggap paham terhadap masalah yang diteliti.
Sabjek dalam penelitian ini sebagian didatangi dan di wawancarai,
dan sebagian lagi didatangi untuk diamatai atau di observasi secara
langsung.Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi atau data yang di
peroleh melalui observasi melalui teknik triangulasi, sehingga data atau
informasi pada sampai titik januh.

19

28-219.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D. (Bandung: Alfabeta, 20),
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2. Metode pengumpulan data
a. Observasi
Responden yang diamati tidak terlalu besar dalam melakukan observasi
ini pengamat ikut terlibat dengan kegiatan yang sedang diamatinya tersebut
observasi partisipasi.20
Dalam observasi ini data yang di inginkan dapat akurat, maka peneliti
melakukan pengamatan berperan serta, yaitu disamping peneliti sebagai pengamat
yang mengamati secara rinci, juga menyesuaikan diri dalam penelitian ini sesuai
kemampuan peneliti terhadap objek penelitian.Dengan beradanya peneliti di
lapangan melalui pengamatan berperan serta, peneliti dengan sendirinya memiliki
kesempatan untuk mengumpulkan data langsung dari informan lebih terperinci
dan cermat.
Tekhnik observasi ini dilakukan dengan menggunakan buku catatan guna
memperoleh dan mencatat data yang mungkin muncul di luar dugaan. Dalam
penelitian ini yang ingin peneliti amati adalah pengaruh siaran Damai Indonesiaku
di TV ONE bagi masyarakat Desa Bahar Mulya.
b. Wawancara
“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara
untuk memperoleh informasi yang terwawancara”21. Metode ini digunakan untuk
mendapatan data dengan cara bertatap muka langsung dengan responden.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini
dilakukan oleh dua pihak, yaitu peawancara (interviewer), yang megajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.
Pada penelitian ini, untuk memperdalam lagi data yang akan diperoleh
maka dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam (Indepth
Interview). Jenis wawanara ini dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D. (Bandung: Alfabeta,
2011), 145.
21 Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 13.
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lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan yang menjadi pokok
dari minat penelitian.
Pedoman wawancara membantu peneliti mengenai data mana yang mana
akan lebih penting. Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaanpertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi
apa yang ingin didapatkan dari informan yang nanti akan dikembangkan dengan
memprhatikan perkembangan, konteks, dan situasi wawancara.
Supaya hasil wawancara yang didapat, terekam dengan baik.peneliti akan
melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan, maka dibutuhkan
alat-alat sebagai berikut :
1.

Buku Catatan, yang berfungsi untuk mencatat semua hasil dari iterview
dengan informan.

2.

Tape Recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan pada saat interview berlangsung, hasil wawancara yang
berisikan pertanyaan dan jawaban dari informan scara lengkap.
Narasumber yang diwawancarai untuk memperoleh data adalah orang

yang mengetahui secara jelas bagaimana persepsi masyarakat memanfaatkan
televisi dalam penelitian informasi, jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat,
dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam pencarian informasi melalui
televisi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang
tertulis22. Dalam melaksanakan metode Dokumentasi peneliti menyediakan
benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-praturan, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode Dokumentasi dapat dilaksanakan
dengan :
1.

Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori
yang akan dicari datanya.

22

2011), 158

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D. (Bandung: Alfabeta,
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2.

Chek List, yaitu variabel yang akan dikumpul datanya. Dalam
penelitian ini peneliti tinggal memberi tanda setiap pemunculan gejala
yang dimaksud.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung
penelitian ini diantaranya profil Desa Bahar Mulya, Monografi dan Demografi
Desa, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana.
d. Analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, observasi dan lainlain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.
Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh
semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya sebuah melahirkan
sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah
disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu
pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.23
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teori-teori
pemikiran yang telah dikemukakan, dimana data-data yang tealh terkumpul akan
disampaikan apa adanya. Anaisills data diakukan pada saat pengumpulan datla
berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu.
Adapun langkah seanjutnya mengadakan (1) reduksi data yaitu dengan
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting (2)
data displaly (penyajian data) bisa dilakuklan dengan uraian singkat, bagan,
hubungan antara kategori dan juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan
kerja) dan chart (3) conculsing drawing/ verifikasi dan penarikan kesimpulan.
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat di percaya maka
peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas
23Albi

Anggito, Johan Setiawan, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati, (Jawa Bara: CV
Jejak, 2008), 235.
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sejumlah kriteria. dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data
dapat dilakukan lewat 4 cara yaitu :
1. Perpanjangan keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun kelokasi
penelitian dalam waktu yang cukup panjang dan guna mendeteksi dan
memperhitungkan distori yang mungkin mengotori data, pertama-tama dan yang
terpenting ialah distori pribadi. Menjadi “asing ditanah asing” hendaknya
mendapat perhatian khusus peneliti, jangan sampai over action. Tampaknya,
apabila sejak awal peneliti tidak diterima pada latar belakang penelitian, distori itu
bisa saja hilang. Dipihak lain, peneliti sendiri biasanya menghasilkan distori
karena adanya nilai-nilai bawaan dan bangunan tertentu. Yang jelas, tidak aka
nada seorangpum peneliti yang memasuki lokasi peneliti tanpa bawaan tersebut.
Distori dapat berasal dari informan banyak diantaranya terjadi tanpa
sengaja. Ketidak sengajaan tersebut mungkin terjadi karena beberapa hal seperti
distori retrospektif dan cara pemilihan; salah mengajukan pertanyaan dan tentunya
juga jawaban yang diperoleh peneliti, motivasi setempat, misalnya keinginan
untuk penyenangkan peneliti, atau sebaliknya tidak termotivasi untuk memuaskan
secara utuh penuh kepedulian dari peneliti kualitatif.24
2. Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudain memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kat
lain, apabila perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, ketekunan
pengamatan menyediakan kedalaman.
Hal ini berarti bahwa peneliti sebaiknya mengadakan pengamatan dengan
teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap factor-faktor yang menonjol.
Kemudian, peneliti menelaahnya secara rinci pasa suatu titik sehingga pada
pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau keseluruhan factor yang ditelaah
sudah dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu, teknik ini menuntut
24Djunaidi

Ghony, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta; ARRuzz Media, 2017), 320.
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agar peneliti kualitatif mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses
penemuan secara tentative dan penelaahan secara rinci tersebut dilakukan.
Kekurangan tekunan pada pengamatan terletak pada pengamatan terhadap
pokok persoalan yang diakukan secara terlalu awal. Hal itu mungkin dapat
disebabkan oleh tekanan subjek atau sponsor atau barangkali juga karna ketidak
toleransian subjek penelitian, atau sebaliknya penelitian kualitatif terlalu cepat
mengarahkan fokus penelitiannya walaupun tampaknya sebelumpatut dilakukan
demikian. Persoalan itu bisa terjadi pada situasi ketika subjek penelitian berdusta,
menipu, atau berpura-pura, sedangkan peneliti sudah sejak awal mengarahkan
fokusnya, padahal barangkali belum waktunya berbuat demikian.25
3. Triangulasi
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu26. Jadi dalam hal ini mengecek sumber
data yang diperoleh dilapangan berkenaan dengan place. Actor dan

Aktivity

penelitian ini.
Penelian ini menggunakan trianggulasi dengan sumber dan teori. Sumber
yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
Hal ini dapat dicapai dengan jalan :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikataka secara pribadi.
c. Membandingkan apa kata orang-orang tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang kaya maupun perintah.

25

Ibid,.322.

26Moeloeng.

2004), 330

Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
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e. Membandingkan hasil suatu wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan27
Berdasarkan teknik trianggulasi diatas, maka yang dimaksud untuk
mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh dilapangan tentang
kecenderungan kebutuhan informasi masyarakat Desa Bahar Mulya Kecamatan
Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
4. Diskusi denganteman sejawat
Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil
akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini
mengandung beberapa maksud sebagian sesuatu teknik pemriksaan keabsahan
data.28
H. Studi Relevan
Studi relevan memiliki fungsi yaitu membuat bahasan tentang penelusuran
penulis terhadap berbagai bahan literature yang telah memberikan inspirasi dalam
pendalaman materi penelitian. Study relevan juga sering disebut dengan kajian
terdahulu atau literature review, adalah bagian dari proposal yang mendiskusikan
laporan penelitian, tulisan buku jurnal atau kegiatan akademis lainnya seperti
seminar terdahulu berkenaan atau berdekatan dengan fokus kajian yang akan
dilakukan. 29
Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa karya yang membicarakan
topik judul yang hampir sama baik itu berupa jurnal, artikel dan karya-karya
ilmiah lainnya, diantaranya yaitu:
1) Skripsi yang ditulis

oleh Budiman Mahasiswa Fakultas Dakwah Ilmu

Jurnalistik Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2017
dengan judul “PEMANFAATAN MEDIA MASSA TELEVISI BAGI
MASYARAKAT
27Ibid,.

DESA

PULAU

RUKU

DALAM

PEMENUHAN

330-331
Ghoni, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta; ARRuzz Media, 2017), 332.
29TIM Penyusun, Panduan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS
Jambi, (Jambi; Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016), 62.
28Djunaidi
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KEBUTUHAN INFORMASI”. menjelaskan secara umum pemanfaatan
media massa televisi dengan menyeluruh.Dengan menjelaskan secara umum
pemanfaatan media televise dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi
masyarakat, menjelaskan jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat di desa Pulau Ruku tersebut. Didalam penelitian ini penulis lebih
mengutamanan pengaruh terhadap ibu-ibu dengan adanya tayangan Damai
Indonesiaku di TV ONE langsung kepada inti pokok permasalahan yang akan
penulis teliti.30
2) Skripsi yang ditulis oleh Agus mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
Saifuddin Jambi 2020, dengan judul “METODE DAKWAH DALAM
MENGATASI

PERILAKU

MENYIMPANG

PARA

REMAJA

DI

KELURAHAN MENDAHARA ILIR KECAMATAN MENDAHARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR” dengan

temuan

yang

dijelaskan skripsi tersebut terdapat kerangka teori dan penyusunan yang
sama, namun materi yang di jelaskan oleh saudara Agus lebih kepada
komunikasi dan pengaruh da’i terhadap perilaku masyarakat yang ada di
Kelurahan Mendahara Ilir.31
3) Skripsi yang ditulis oleh Venelita mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung, yang berjudul “TAYANGAN TELEVISI TENTANG
DAKWAH

MAMAH

DEDEH

TERHADAP

IBU-IBU

DALAM

MENGEBANGKAN AKHLAKUL KARIMAH DALAM KELUARGA
DIDESA WONODADI KECAMATAN GADINGREJO DABUPATEN
PRINGSEWU” dengan temuan yang dijelasan dalam skripsi tersebut
menjelaskan tentang pengembangan ibu-ibu setelah menonton dakwah

Budiman, Pemanfaatan Media Massa Televisi Bagi Masyarakat Desa Pulau
Ruku Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi, Skripsi S1 UIN STS JAMBI, 2017.
31 Agus, Metode Dakwah Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Para Remaja
Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Skripsi S1 UIN STS JAMBI, 2020.
30
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mamah dedeh, dan membahsa efek-efek sebagai bentuk hasil observasi
penelitian, seperti efek efektif dan efek behaviorial.32
Sebagaimana terlihat dari study relevan diatas bahwa sudah ada penulispenulis terdahulu yang melakukan penelitian mengenai informasi dengan tujuan
yang berbeda-bed. Akan tetapi penelitian yang dilakukan terdahulu memiliki
perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis meneliti
perubahan perilaku dari tayangan Televisi yaitu tayangan Damai Indonesiaku
yang ada di TV ONE.

Venalita, Tayangan Televisi Tentang Dakwah Mamah Dedeh Terhadap IbuIbu Dalam Mengebangkan Akhlakul Karimah Dalam Keluarga Didesa Wonodadi
Kecamatan Gadingrejo Dabupaten Pringsewu,Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung
2017.
32
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Tabel 1.1
Jadwal Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kegiatan
Penulisan draf
proposal
Konsultasi dengan
kajur
Revisi draf proposal
Proses seminar
proposal
Revisi draf seminar
proposal
Konsultasi dengan
pembimbing
Koleksi data
Analisa dan penulisan
draf awal skripsi
Draf awal dibaca
pembimbing
Revisi draf awal
Draf dua dibaca
pembimbing
Revisi draf kedua
Draf dua revisi
dibaca pembimbing
Penulisan draf akhir
Draf akhir dibaca
pembimbing
Ujian Munaqashah
Revisi skripsi setelah
ujian munaqasah
Mengikuti wisuda

Juli
1

Agustus

September

Oktober

November

Desember

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X
X X
X X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Historis dan Geografis Desa Bahar Mulya
Desa Bahar Mulya merupakan Eks Transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat
(PIR Trans) yang penempatannya pada tahun 1994.

pada awalnya desa ini

bernama Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) Sungai Bahar XVI.
Pada tahun 1996diserahkan secara definitif oleh KUPT yang di beri nama Desa
Bahar Mulya.
Pada tahun 1994 sistem Pemerintahan

diDesa Bahar Mulya masuk

kedalam wilayah kabupaten Batanghari. Sampai saat ini Desa Bahar Mulya telah
dipimpin oleh 4 orang Kepala Desa dan 2 Pejabat Sementara Kepala Desa.
Desa Bahar Mulya merupakan salah satu dari 22 Desa terletak di
Kecamatan Bahar Utara. Sedangkan mengenai letak atau jarak Desa dengan ibu
Kota Kecamatan 3Km dan jarak ke ibu Kota Jambi lebih kurang 63Km.
Luas wilayah Desa Bahar Mulya 1300 Ha, dan posisi koordinat 103O 32’25”
BT sampai dengan 1030 34’10” BT, dan 10 32’50” LS sampai dengan 1o34’.00“ LS,

Topografi Desa Bahar Mulya Berbukit.
Desa Bahar Mulya dikenal dengan Desa yang penuh dengan pohon sawit,
karena di Desa Bahar Mulya dikelilingi oleh pohon sawit dan mayoritas
masyarakat disana bermata pencarian dari kebun sawit.
Disamping itu desa ini juga mempunyai batas wilayah dengan desa-desa
lainnya, diantara batasan tersebut adalah:
1. Sebelah Timur dengan : Desa Pinang Tinggi
2. Sebelah Utara dengan : Desa Talang Datar, Talang Bukit, Sumber Mulya,
Desa Mulya Jaya
3. Sebelah Selatan dengan : Desa Matra Mangunggal, Bukit Mulya
4. Sebelah Barat Dengan : Desa Sumber Jaya
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Iklim Desa Bahar Mulya sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia
yang mempunyai musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut berpengaruh
33Dokumentasi,

Kantor Desa Bahar Mulya, Agustus 2018
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langsung terhadap pola mata pencarian masyarakat Desa Bahar Mulya, karena
mayoritas bekerja sebagai buruh tani sawit.
Tabel2.1
Batas Dusun Desa Bahar Mulya 34
No

Dusun

Batas RT

1

Dusun 1

RT 01 – RT 05

2

Dusun 2

RT 06 – RT 10

3

Dusun 3

RT 11 – RT 15

4

Dusun 4

RT 16 – RT 20

Di Desa Bahar Mulya terdapat 20 RT, dan dibagi menjadi 4 dusun, dalam
1 dusun terdapat 5 RT yang dikelompokkan menjadi 1 kudus, untuk itu di Desa
bahar Mulya terdapat 4 Kadus.
Tabel2.2
Sarana Kesehatan di Desa Bahar Mulya 35

34
35

No

Saran kesehatan

1

Pustu

2

Posyandu

3

Posyandu

4

Posyandu Mawar

Ibid,.2018
Ibid,.2018
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B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bahar Mulya
1. Kependudukan
Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan
sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Bahar
Mulya 380 KK. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah
penduduk yang besasr harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan
kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu
memjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguan di Desa
Bahar Mulya.
Tabel2.3
Jumlah Penduduk di Desa Bahar Mulya36

No

Jenis Kelamin

Keterangan

1

Laki-laki

666 Jiwa

2

Perempuan

684 Jiwa

3

Jumlah KK

684 KK

4

Jumlah Jiwa

1350 Jiwa

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Bahar
Mulya secara keseluruhan mencapai 1350 Jiwa yang terdiri dari kaum lakilaki 666 Jiwa dan kaum perempuan 684 Jiwa.
Penduduk merupakan penunjangan dari berbagai kegiatan yang telah
direncanakan oleh pemerintahan seperti bidang pertanian, pendidikan,
perdagangan dan lain sebagagainya. Jadi penduduk merupakan syarat untuk
berdirinya suatu Negara atau Pemerintahan, daerah ataupun Desa merupakan
sumber kekuatan atau kegiatan suatu Pemerintahan dan Negara.
36

Ibid,.2018
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Suatu desa bila ada dan terbentuk karena adanya masyakatnya dan
adanya manusia yang saling berinteraksi dalam waktu yang lama. Manusia
adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, itu semua
bias menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi didalam suatu
masyarakat itu. Salah satunya adalah komposisi dalam jumlah kependudukan,
misalnya; kelahiran, kematian, perpindahan baik datang maupun pergi.
2. Visi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna,
serta terwujudnya Desa Bahar Mulya yang Adil, Makmur, dan Sejahtera.
3. Misi
1. Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintah desa guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Melanjutkan dan meningkatkan kinerja program – program yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah desa bahar mulya
3. Meningkatkan kerjasama aparatur desa bersama bpd demi terciptanya
program – program yang akan dilaksanakan kedepan.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta
bentuk – bentuk penyelewengan lainnya
5. Meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan
mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan
kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi,
meningkatkan

kesetiakawanan

sosial

dan

gotong

royong

serta

pembentukan watak masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang.
6. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup
yang lebih baik dan layak
7. Memberdayakan

potensi

yang

ada

dimasyarakat

pemberdayaan SDM, SDA, dan ekonomi kerakyatan37

37Dokumentasi,

Kantor Desa Bahar Mulya, Agustus 2018

yang

meliputi
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4.

Keadaan Agama dan Pendidikan
Sebuah penulis mengadakan wawancara langsung dengan tokoh Agama

di Desa Bahar Mulya mengenai keadaan agama penduduk di Desa Bahar
Mulya.terlebih dahulu penulis mengadakan observasi langsung mengenai keadaan
Agama dan Pendidikan penduduk di Desa Bahar Mulya.
Tabel2.4
Sarana Ibadah yang ada di Desa Bahar Mulya38

No

Nama Masjid

1

Masjid Assakirin

2

Masjid Nurul Jadid

3

Mushola Al-Hidayah

4

Mushola Ar-Rohim

5

Mushola An-Nur

6

Mushola Al-Ikhlas

7

MusholaBaitul Aqla

8

Mushola Darul Muttaqin

9

Mushola Arrohman

Ada 2 masjid dan juga ada & Mushola di Desa Bahar Mulya, Mushola
yang ada di Desa Bahar Mulya di tempatkan disetiap RT, atau setiap Jalur ada
Mushola, dan hanya ada 2 Masjid besar yang ada di Desa Bahar Mulya.

38Dokumentasi,

Kantor Desa Bahar Mulya, September 2020
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Tabel2.5
Sarana Pendidikan di Desa Bahar Mulya 39

5.

No

Sarana Pendidikan

2020

1

TK Chatibul Islam

2

2

Ponpes Chatibul Islam

2

3

MDTA Chatibul Islam

1

4

SDN/202/IX

1

Struktur Pemerintahan Desa Bahar Mulya
Pemerintahan Desa Bahar Mulya dipimpin oleh seorang Kepala Desa,

dimana dalam pemerintahannya dalam menjalankan tugas selalu membutuhkan
perangkat Desa untuk meminta bantuannya, seperti Sekertaris Desa, Kaur
Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Kepada Dusun, maupun
perangkat-perangkat lainnya baik dalam urusan kepemerintahan Desa maupun
dalam urusan kemasyarakatan dalam lingkunganya masing-masing.
Struktur adalah suatu susunan personil yang tergabung dalam suatu
organisasi, melalui struktur maka akan lebih jelas bidang dan tanggung jawabnya
masing-masing perangkat Desa. Untuk mengetahui keadaan struktur organisasi
pemerintahan Desa Bahar Mulya dapat dilihat pada struktur Pemerintahan sebagai
berikut.40

39

Ibid,. 2020

40Dokumentasi,

Kantor Desa Bahar Mulya, Agustus 2018
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Tabel 2.6
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bahar Mulya 41

No

Nama

Jabatan

1

M. Saidiner

Kepala Desa

2

Asmiah Firani

Sekertaris

3

Aprilia Komalasari

Kaur Umum dan Perencanaan

4

Budi Santoso

Kaur Keuangan

5

Novan Elian S.

6

Siswoko

Kadus I

7

Sugeng Rianto

Kadus II

8

Toyib

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan dan
Pelayanan

Kepada Desa Bahar Mulya dipilih secara Pemilihan Umum seluruh
masyarakat, kemudian pengurus di pilih setelah terpilihnya Kepala Desa, dan
setelah semuanya terbentuk, maka tersusunlah Organisasi Pemerimtahan Desa
Bahar Mulya.

41Aprilia, Petugas Umum dan Perencanaan Desa Bahar Mulya, Wawancara dengan
penulis, 25 September 2020, Kantor Desa Bahar Mulya, Dokumen.
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Tabel 2.7
Nama-nama Ketua RTDesa Bahar Mulya 42
No

Nama

Jabatan

1

Mulyadi

Ketua RT.01

2

Ahmad Junaidi

Ketua RT.02

3

Purnadi

Ketua RT.03

4

Sabda

Ketua RT.04

5

Sartono

Ketua RT.05

6

Purwanto

Ketua RT.06

7

Sumin

Ketua RT.07

8

Afandri Murwanto

Ketua RT.08

9

Sarbini Yanto

Ketua RT.09

10

Rajudin

Ketua RT.10

RT dipilih secara musyawarah bersama masyarakat dikawasan tempat
tinggal masing-masing, kemudian apabila sudah ditemukan atau ditetapkan RT
nya, selanjutnya pihak desa memasukkan setiap nama ke struktur organisasi Desa
Bahar Mulya. Jumlah keseluruan ada 10 RT.
6. Tugas Pokok
a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa
b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
c) Melaksanakan pelayanan masyarakat
d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
e) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum

Novan, Petugas Pelayanan Desa Bahar Mulya, Wawancara dengan penulis, 25
September 2020, Kantor Desa Bahar Mulya, Dokumen.
42
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7. Sarana dan Prasarana
Tabel2.8
Gedung Kantor Desa Bahar Mulya43
Kondisi

Baik

Jumlah Ruang Kerja

3 Ruang

Balai Desa

Ada

Listrik

Ada

Air bersih

Ada

Telepon

Tidak ada

Sama seperti kantor pada umumnya, kantorDesa Bahar Mulya memiliki
inventaris dan alat tulis kantor, memiliki 6 buah laptop, 3 buah meja rapat, 7 buah
meja kursi, 10 buah kursi kerja, 90 buah kursi rapat, 5 buah lemari arsip, 2 buah
komputer. Inventaris ini berguna untuk meningkatkan keefktifan karyawan dalam
bekerja, sehingga semua pekerjaan mereka di kantor menjadi tenang.

43 Novan, Petugas Pelayanan Desa Bahar Mulya, Wawancara dengan penulis, 25
September 2020, Kantor Desa Bahar Mulya, Dokumen.
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Tabel2.9
Administrasi Pemerintahan Kantor Desa Bahar Mulya44
Buku data peraturan desa

Tidak Ada

Buku keputusan kepala desa

Ada-Terisi

Buku administrasi kependudukan

Ada-Terisi

Buku data inventaris

Ada-Terisi

Buku data aparat

Ada-Terisi

Buku tanah milik desa

Ada-Terisi

Buku administrasi pajak dan retribusi

Ada-Terisi

Buku data tanah

Ada-Terisi

Buku laporan pengaduan masyarakat

Ada-Tidak Terisi

Buku agenda ekspedisi

Ada-Terisi

Buku profil desa

Ada-Terisi

Buku data induk penduduk

Ada-Terisi

Buku data mutasi penduduk

Ada-Terisi

Buku akhir bulan

Ada-Terisi

Buku registrasi pelayanan penduduk

Ada-Terisi

Buku data penduduk sementara

Tidak Ada

Buku anggaran penerimaan

Tidak Ada

44 Novan, Petugas Pelayanan Desa Bahar Mulya, Wawancara dengan penulis, 25
September 2020, Kantor Desa Bahar Mulya, Dokumen.
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Buku anggaran penegluaran pegawai
Tidak Ada

dan pembangunan

Ada-Terisi

Buku kas umum

Tidak Adas

Buku kas pembantu penerimaan
Buku kas pembantu pengeluaran

Tidak Ada

rutin dan pembangunan
Buku data lembaga kemasyarakatan

Tidak Ada

Administrasi pemerintahan desa biasanya identik ddengan buku-buku dan
catatan yang berfungsi sebagai bahan catatan secara tertulis sebelum diarsipkan
oleh kantor tersebut, sehingga tiap tahunnya ada pembukuan dan laporan yang
bisa dilihat sebatas mana kinerja kantor dan staf-stafnya.
Tabel2.10
Sarana dan prasarana Kantor Desa Bahar Mulya45
Gedung kantor atau balai desa

Ada

Alat tulis kantor

Ada

Barang inventaris

Ada

Buku administrasi

Ada

Jenis agenda masuk keluar dll

Ada

Jumlah pengurus

Ada

45 Novan, Petugas Pelayanan Desa Bahar Mulya, Wawancara dengan penulis, 25
September 2020, Kantor Desa Bahar Mulya, Dokumen.
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Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan oleh setiap instansi ataupun
kantor lainnya, guna menunjang jalannya pemerintahan maka setiap kantor diisi
oleh barang-barang dan tempat seperti balai pertemuan, alat tulis, inventaris dan
lain sebagainya.

BAB III
MASYARAKAT DESA BAHAR MULYA DAN TAYANGAN DAMAI
INDONESIAKU DI TV ONE
A. Masyarakat Desa Bahar Mulya
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem
semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individuindividu yang berada dalam kelompok tersebut, dan memiliki kebudayaan
didalamnya. Lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan
hubungan-hubungan antar entitassentitas. Masyarakat adalah sebuah komuniktas
yang interdependen ( saling tergantung satu sama lain).
Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat
dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta
sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia
kemudain berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.46
Masyarakat Desa Bahar Mulya merupakan daerah yang sangat kental
dengan Agama, namun dengan beriringnya zaman serta perkembangan era
teknologi yang semakin canggih, memudahkan masyarakat untuk mengakses
perkembangan yang terjadi dengan melihat berita-berita yang ada melalui media
massa elektronik televisi.
Oleh karena itu, masyarakat di Desa Bahar Mulya dalam menerima
informasi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, maka peran televisi terhadap
masyarakat paling dalam memberikan pengetahuan baru, sehingga masyarakat
dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman, yang menjadi masalah
apakah semua masyarakat menonton siaran televisi untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang di siarkan oleh media televisi.
Perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju membuat kualitas
diberbagai aspek dikehidupan menjadi meningkat. Salah satu aspek kehidupan
46https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Masyarakat
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kehidupan yang meningkat setiap harinya adalah kebutuhan manusia akan
informasi. Informasi menjadi kebutuhan seseorang dalam menunjang kehidupan
setiap harinya. Karena hal tersebut, media menjadi institusi penting dalam hal
penunjang pemenuhan kebutuhan informasi khalayak.
Kemajuan teknologi yang sangat pesat menawarkan berbagai kemudahan
serta gaya hidup yang terkadang justru meninggalkan pola-pola lama yang bersifat
tradisional. Tidak dapat dibayangkan betapa sepinya dunia ini tanpa televisi.
Upaya informasi yang disampaikan melalui media yang ada bagi setiap
masyarakat berbeda-beda disebabkan oleh struktur dan sistem masyarakat yang
berbeda pula. Bagi masyarakat yang sudah linier oleh bagian terbesar anggota
masyarakat, komunikasi melalui media massa modern akan lebih menguntungkan,
namun bagi masyarakat yang mempunyai struktur dan sistem sosial yang
majemuk, penyebaran informasi melalui media massa masih memerlukan upaya
dengan media tradional yang ada dalam masyarakat.
B. Sejarah singkat TV ONE
TV ONE merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang mulai
mengudara pada tanggal 14 Februari 2008 yang diresmikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. TV ONE dengan taqline “MEMANG BEDA” menyajikan
program secara progresif menginspirasi masyarakatIndonesia agar berfikir
majudan melakukan perbaikan bagi diri sendiri serta masyarakat melalui berbagai
program News and Sports Nasional dan Internasional.47TV ONE memiliki
kelebihan dalam penyampaian sebuah informasi karena program di dalam TV
ONE lebih banyak penyampaian berita-berita yang lebih lengkap baik dari segi
politik, keagamaan, ekonomi dan lain sebagainya dibandingkan chanel yang lain.

TV ONE News + Sports. Profil, diakses dari http://www.tvonenews.tv/program, pada
tanggap 12 Oktober 2020
47

38

1) Visi dan Misi
Dalam semua hal pencapaian suatu tujuan harus diperlukan suatu
perencanaan dan tindakan didalamnya, untuk mampu meraihnya secara tegak
lurus kedepan, umumnya bisa dikatakan Visi dan Misi adalah suatu konsep
perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan apa yang
direncanakan dalam mencapai suatu tujuan. Berikut adalah Visi dan Misi dari PT.
Lativi Media Karya (TV ONE)
1) Visi
Untuk mencerdaskan semua lapisan masyarakat yang pada akhirnya
memajukan bangsa.
2) Misi
a) Menjadi stasiun TV berita & Olahraga nomor satu
b) Menayangkan program News & Sport yang secara progresif mendidik
pemirsa untuk berpikiran maju, positif, dan cerdas.
c) Memilih program News & Sport yang informatif dan inovatif dalam
penyajian dan kemasan.
3) Logo TV ONE
1. Logo pertama Lativi saat siaran percobaan (17 Januari – 29 Juli 2002)
Gambar 3.1
Logo Lativi48

48www.tvonenews.tv

2019
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2. logo Lativi saat resmi diluncurkan (30 Juli – 31 Agustus 2007)

Gambar3.2
Logo Lativi49

3. Logo pertama saat Lativi berubah menjadi Tv One (14 Februari 2008 – 25
Februari 2011)
Gambar3.3
Logo Lativi50

4. Logo Kedua TV ONE saat resmi diluncurkan (25 Februari 2011 – Sekarang)
Gambar3.4
Logo Lativi51

49 Ibid,. 2019
Ibid,. 2019
51 Ibid,. 2019
50
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Arti Warna Logo TV ONE
a. Warna merah dan putih melambangkan bendera Indonesia
b. Lingkaran bersama menjadi yang terdepan dengan semangat profesional
yang tinggi
c. Kata bahasa Inggris “One” dengan peta dunia menunjukkan kesiapan TV
ONE dalam kancah petelevisian global dan merupakan simbol dari
berkembangnya TV ONE

di kancah jaringan infromasi Internasional

dengan membuka kantor biro diberbagai Negara sehingga dapat menjadi
kebanggan bangsa Indonesia yang ingin selalu maju.
C. Tayangan Damai Indonesiaku
a) Struktur Organisasi Tayangan Damai Indonesiaku
Tabel 3.1
Struktur Organisasi Program Damai Indonesiaku52
Eksekutif
Produser
(Agung Izzulhaq)
Produser
(Roby Aulia)

Produser
(Faiz Sumarto)

Asisten Produser
(Dendy Kristadhi)

Reporter
(Reza Varindra)
(Ibnu Katsar)
52

Tim Produksi Damai Indonesiaku 2019

Reporter
(Marlina Irdayanti)
(Oche Permana)
(Adizaidan Adlan
Z)
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b) Tayangan Damai Indonesiaku
Program Damai Indonesiaku hadir di TV ONE sejak 14 Februari 2008,
sebuah acara Religi yang mengajak masyarakat untuk selalu menjalani dan
mengamalkan norma-norma agama dalam setiap langkah kehidupan.Program ini
bergenre tablik akbar yang ditampilkan di masjid, sekolah, mall dan tempattempat keramaian. Program Damai Indonesiaku yang ditayangkan oleh TV ONE
yang di pandu oleh Agung Izzulhaq sebagai Hostnya adalah salah satu program
religi yang dimiliki oleh salah satu stasiun televisi swasta ini.
Walaupun acara Damai Indonesiaku ini adalah acara Talk Show religi
yang hampir senada dengan acara talk show religi/ceramah di stasiun TV lain,
namun bagi penulis alasan paling menarik mengapa penulis memilih acara ini
untuk dijadikan penelitian sebab acara ceramah agama Islam ini dikemas secara
Live, dimana acara ceramah lain tidak. Tentu kerja tim dilapangan juga akan
berbeda dengan yang tidak live, dimana bila tidak live kesalahan-kesalahan dapat
di edit atau diulangi. Secara live, bagaiSmana pembawa acara (dalam acara Damai
Indonesiaku adalah Agung Izzulhaq) dituntut mampu membawa emosional
pemirsa untuk tetap menikmati juga mengikuti acara hingga selesai, tentunya
dengan kreatifitas pribadi dantatanan acara dari crew creative.
Tingkat kesulitan secara live juga berbeda. Tentu hal tersebut
mengharuskan kerja keras yang maksimal dalam setiap produksinya. Dan lagi,
sisetiap produksi kadang tiap minggunya tempat yang digunakan berpindah dari
satu kota kekota lain.
Program Damai Indonesiaku merupakan program religi yang berdurasi 2
jam dan didalamnya terdapat 8 segmen dengan menghadirkan tema-tema yang
luas yang sedang menjadi fenomena dikalangan Agama Islam, bagaimana islam
berpandangan terhadap kehiddupan sehari-hari. Dengan menghadirkan beberapa
narasumber atau Ustadz-ustadz ternama di Indonesia.53
Tabel 3.254
TV ONE News + Sports. Profil, diakses dari http://www.tvonenews.tv/program, pada
tanggap 12 Oktober 2020
53
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RUNDOWN ACARA
PROGRAM DAMAI INDONESIAKU
Tema: Refleksi Akhir Tahun: Menata Keimanan Kita Kepada Allah SWT.
Lapas Salemba – Jl. Percertakan Negara – Salemba – Jakarta Pusat
Selasas/31 Desember 2013, Pukul 15.00-17.00 WIB

SEGMENT #1
No DURASI ITEM

CAST

REMARK
Kompilasi tayangan

1

15:00:00

VT HILITE

VT

seputar kasus politik
dan konflik tahun 2013

2

15:00:30

OPENING TEASER

VT

ID’s Program
a) Host mengucapkan
salam sebagai

OPENING HOST +
3

15:01:00

TAG TO CHIT
CHAT WITH

pembukaan
HOST

b) Host opening
program dan

PENCERAMAH

kemudian berdialog
dengan penceramah
Host dan kalapas
berdialog seputar

4

CHIT CHAT WITH
PENCERAMAH

HOST &
PIMPINAN
LAPAS

kegiatan para napi di
lapas tentang napi yang
melakukan kegiatan
positif seperti kerajinan
tangan.

54www.tvonenews.tv
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Host opening program
5

OPENING HOST +
HOOKER

HOST

kemudian dilanjutkan
dengan meroundup
tausiah next segmen
ROCKAFELAS

6

PERFORM #1

ROCKAFELAS “PERDAMAIAN”
Dipopulerkan : Gigi
Allah berfirman:
“Turunlah kamu
berdua dari surga
bersama-sama,
sebagian kamu menjadi
musuh bagi sebagian

7

QOUTES +
BUMBER OUT

VT

yang lain. Maka jika
datang kepadamu
petunjuk dari pada-Ku,
lalu barang siapa yang
mengikuti petunjukKu, ia tidak akan sesat
dan tidak akan celaka.
(QS. Thaahaa:123)

SEGMENT #2
1

BUMPER IN

VT

ID’s Program
Sesungguhnya telah
berlalu sebelum kamu

PEMBACAAN
2

AYAT SUCI ALQUR’AN

sunah-sunah Allah;
QORI’

karena itu berjalanlah
kamu dimuka bumi
dan perhatikanlah
bagaimana akibat

44

orang-orang yang
mendustakan (rasulrasul). (Al-Qur’an) ini
adalah penerangan bagi
seluruh manusia, dan
petunjuk serta
pelajaran bagi orangorang yang bertakwa,
dan janganlah (pula)
kamu bersedih hati,
padahal kamulak
orang-orang yang
paling tinggi
(derajatnya), jika kamu
orang-orang yang
beriman.
VT narasi seputar
3

VT
PERMASALAHAN

kekerasan politik dan
VT

penegakan hukum
yang berkaitan dengan
keimanan
a) Sub tema “Iman
merupakan kunci
dari keberagaman

TAUSIAH #1
4

(UST. MAHFUD
MD)

UST.
MAHFUD MD

seseorang”
b) Ustadz memberikan
salam dan sapa
pemirsa di rumah
maupun di masjid
tempat

45

terselenggaranya
acara “Damai
Indonesiaku”
c) Ustadz memberikan
ceramah yang
berkenaan dengan
tema dan berdiskusi
beserta para jamaah
di tempat (masjid)
maupun jamaah di
rumah
d) Ustadz berdialog
bersama host dan
pakar yang lain
Host membacakan
beberapa terjemaan
hadist atau ayat Alqur’an yang berkenaan
5

HOOKER

HOST

dengan tema dan
mengantarkan kalimay
(tetaplah di Damai
Indonesiaku) pertanda
komersial break.
Allah pelindung orangorang yang beriman;

6

QOUTES +
BUMBER OUT

Dia mengeluarkan
VT

mereka dari kegelapan
(kekafiran) kepada
cahaya (iman). Dan
orang-orang yang

46

kafir, pelindungpelindungnya ialah
syaitan, yang
mengeluarkan mereka
dari pada cahaya
kepada kegelapan
(kekafiran). Mereka itu
adalah penghuni
neraka; mereka kekal
di dalamnya. (QS. Al
Baqarah: 257)
SEGMENT #3
1

BUMPER IN

VT

ID’s Program
VT narasi seputar

2

VT PENEGAKAN
HUKUM 2013

VT

penegakan hukum
antara harapan dan
kenyataan
a) Sub tema “beriman
kepada Allah SWT
janganlah raguragu”
b) Ustadz memberikan

TAUSIAH #2
3

(UST. MAHFUD
MD)

UST.
MAHFUD MD

ceramah yang
berkenaan dengan
tema, dan
berdiskusi beserta
para jamaah di
tempat (masjid)
maupun jamaah
dirumah.
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Host membacakan
beberapa terjemaan
hadist atau ayat Alqur’an yang berkenaan
4

HOOKER

HOST

dengan tema dan
mengantarkan kalimay
(tetaplah di Damai
Indonesiaku) pertanda
komersial break.
Sesungguhnya orangorang yang beriman itu
hanyalah orang-orang
yang percaya
(beeriman) kepada
Allah dan Rasul-Nya,

5

QOUTES +
BUMBER OUT

kemudian mereka tidak
VT

ragu-ragu dan mereka
berjuang (berjihat)
dengan harta dan jiwa
mereka pada jalan
Allah. Mereka itulah
orang-orang yang
benar. (QS. Al
Hujurat:15)

SEGMENT #4
1
2
3

BUMPER IN
OPENING
SEGMEN

VT
HOST

TAUSIAH #3

UST.

(UST. HIDAYAT

HIDAYAT

ID’s Program
Host membuka segmen
sesuai dengan sub tema
a) Sub tema “Manusia
telah memperoleh

48

NURWAHID)

NURWAHID

hidayah keimanan
dari Allah SWT”
b) Ustadz memberikan
ceramah yang
berkenaan dengan
tema dan berdiskusi
beserta para jamaah
di tempat (masjid)
maupun di rumah
Host membacakan
beberapa terjemaan
hadist atau ayat Alqur’an yang berkenaan

4

HOOKER

VT

dengan tema dan
mengantarkan kalimay
(tetaplah di Damai
Indonesiaku) pertanda
komersial break.

5

PERFORM #2

ROCKFELAS
Rasullah SAW besabda
“Demi Allah,
sesungguhnya engkau
(Makkah) adalah bumi

6

QOUTES +
BUMBER OUT

Allah yang terbaik, dan
VT

aku mencintai bumi
Allah karena Allah,
jika tidak karena aku
dikeluarkan dari
Makkah (diperintahkan
untuk berhijrah),

49

niscaya aku tidak akan
keluar dari bumi ini”
(HR. Ahmad)
SEGMENT #5
1

BUMPER IN

VT

OPENING
2

SEGMEN + TAG

ID’s Program
Host membuka segmen

HOST

sesuai dengan sub tema

TO VT
3

VT POLITIK
TAHUN 2013

VT narasi seputar
VT

perilaku politisi tahun
2013
a) Sub tema “ manusia
telah memperoleh
hidayah keimanan
dari Allah SWT.

4

TAUSIAH #4

UST.

(UST. HIDAYAT

HIDAYAT

NURWAHID)

NURWAHID

b) Ustadz memberikan
ceramah yang
berkenaan dengan
tema dan berdiskusi
beserta para jamaah
di tempat (masjid)
maupun di rumah
Host membacakan
beberapa terjemaan
hadist atau ayat Al-

5

HOOKER

HOST

qur’an yang berkenaan
dengan tema dan
mengantarkan kalimay
(tetaplah di Damai
Indonesiaku) pertanda

50

komersial break.
Hai orang-orang yang
beriman, patuhilah
seruan Allah dan
seruan Rasul menyeru
kamu kepada suatu
yang memberi
kehidupan kepada
6

QOUTES +
BUMBER OUT

VT

kamu, ketahuilah
bahwa sesungguhnya
Allah membatasi
antara manusia dan
hatinya dan
sesungguhnya kepadaNyalah kamu akan
dikumpulkan. (QS. Al
Anfaal: 24)

SEGMENT #6
1

BUMPER IN

VT

ID’s Program
a) Sub tema “
manusia telah
memperoleh
hidayah

2

TAUSIAH #5 (KH.

KH.

NAZARUDDIN

NAZARUDDIN

UMAR)

UMAR

keimanan dari
Allah SWT.
b) Ustadz memberikan
ceramah yang
berkenaan dengan
tema dan berdiskusi
beserta para jamaah

51

di tempat (masjid)
maupun di rumah
Host membacakan
beberapa terjemaan
hadist atau ayat Alqur’an yang berkenaan
3

HOOKER

HOST

dengan tema dan
mengantarkan kalimay
(tetaplah di Damai
Indonesiaku) pertanda
komersial break.

4

PERFORM #3

ROCKFELAS
Sabda Rasullah SAW
“Apabila cahaya Allah
telah masuk kedalam
qalbi maka dadapun
menjadi lapang dan
terbuka.. “ seorang
sahabat bertanya,
“Apakah yang

5

QUOTES +
BUMPER OUT

VT

demikian itu tandatandanya ya Rasullah?”
Rasullah menjawab,
“Ya, orang-orang yang
mengalaminya lalu
merenggakan
pandangannya dari
negeri tipuan (dunia)
dan bersiap menuju ke
negeri abadi (akhirat)

52

serta mempersiapkan
mati sebelum mati.
(HR. Muslim)
SEGMENT #7
1

BUMPER IN

VT

2

ID’s Program
a) Sub tema
“Menanamkan
rasa malu salah
satu bentuk
aplikasi dari
keimnan”
b) Ustadz

TAUSIAH #5 (KH.

KH.

memberikan

NAARUDDIN

NAARUDDIN

ceramah yang

UMAR)

UMAR

berkenaan
dengan tema
dan berdiskusi
beserta para
jamaah di
tempat (masjid)
maupun di
rumah

3

Host mengantarkan
tayangan cuplikasn
HOST TAG VT

HOST

tausiah Alm ainuddin
M, Uje dan Habib
Munir.

4

VT MENGENANG
PENDAKWAH
“DAMAI

Filler cuplikan tausiah
VT

para mantan
pendakwah Damai
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Indonesiaku”
5

Host chit chat
dengan keluarg
mantan pendakwah
“Damai
Indonesiaku”

Indonesiaku
Host Kel. Alm.
Uje
Kel. Alm. Habib
Munir

6

Host membacakan
beberapa terjemaan
hadist atau ayat Alqur’an yang berkenaan
HOOKER

HOST

dengan tema dan
mengantarkan kalimay
(tetaplah di Damai
Indonesiaku) pertanda
komersial break.

7

Da apakah orang yang
sudah mati kemudian
kami hidupkan dan
kami berikan
kepadanya cahaya yn
terang yang dengan
QUOTES +
BUMPER OUT

cahaya itu dia dapat
VT

berjalan ditengahtengah masyarakay
manusia, seperti
dengan orang
keadaannya berada
dalam gelap gulita
yang sekali-kali tida
dapat keluar dari pdnya
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? demikianlah kami
jadikan orang yang
kafir itu memandng
baik apa yang telah
mereka kerjkan. (QS.
Al An’aam : 122)
SEGMENT #8
1

BUMPER IN

2
KEIMPULAN

VT

ID’s Program

KH.

Narasumber memprkan

NAARUDDIN

kesimpulan menenai

UMAR

tema yang diangkat

MAHFUD MD
3

Host memberikan
HOST CLOSING

HOST

salam penutup dan
salam perpisahan
kepada semua pemirsa

4

Ustad Hidayat
Nurwahid memimpin
DO’A BERSAMA

do’a bersama yang
sesuai dengan tema
yang diangkat

5

ROCKQFELAS
“KUSNUL
PERFORM #4

KHOTIMAH”
dipopulerkan oleh
Opick

6

CREDIT TITTLR

CG

CREDIT TITTLR

BAB IV
DAMAI INDONESIAKU DALAM KEHIDUPAN IBU-IBU
DIDESA BAHAR MULYA
A. Kondisi Kehidupan ibu-ibu di Desa Bahar Mulya
Televisi saat ini merupakan media massa yang sangat popular dikalangan
masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia. Hamper 90 persen masyarakat
yang tinggal di Desa Bahar Mulya memanfaatkan televisi untuk kehidupan seharihariya, sebagai sarana hiburan, informasi, edukasi dan lain sebagainya. Teleisi
seakan magnet bagi setiap orang untuk menontonny. Orang akan mampu
melupakan kegiatannya dari menoton sebuah tayangan televise favoritnya.
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah Masyarakat Desa
Bahar Mulya yang sering menyaksikan tayangan Damai Indnesiaku di TV ONE
khususnya ibu-ibu rumah tangga terpengaruh dala pengembangan perubahan
perilaku. Karena isi dakwah yang disampaikan oleh mubalig-mubalig ternama
sangat mudah dipahami dan sesuai dengan problematika yan di alami dalam
kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari hsil penelitian
dengan cara wawancara dengan eberapa ibu-ibu yang memenuhi criteria untuk
menjadi sampel tentang tayangan Dami Indonesiaku terhadap perubahan perilaku
ibu-ibu di Desa Bahar Mulya.
Berikut hasil wawancara dengan ibu Idar:
[H]ampir setiap hari sabtu dan minggu saya menyaksikan tayangan Damai
Indonesiaku di TV ONE, disamping kesibukan sebagai ibu rumah tangga
saya selalu menyempatkan menonton acara tersebut, walaupun dalam
sehari saya setidaknya menyaksikan tidak sampai habis, beliau selalu
meluangan waktu kurang lebih pukul 13.50 sampai 14.00 siang, dakwah
yang disampaikan oleh mubalig-mubalig dari Tayangan Damai
Indonesiaku sangat mudah dipahami dan solusinya mudah dicontohkan
untuk hidup dalam keseharian. Secara tidak lansung banyak pemahan saya
dapat dari tayangan Damai Indonesiaku. 55
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Hal ini juga ditambahkan oleh ibu Mani, beliau mengatakan bahwa:
[S]aya juga sering menonton tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE
setiap siang hari di waktu istirahat, selain kesibukan saya berjualan
diwarung kecil-kecilan beliau saya menyempatkan untuk menyaksikan
acara tersebut. Saya sangat menyukai gaya ceramah ustad-ustad yang ada
ditayangan tersebut, karena mudah dipahami dan membuat saya lebih
enjoy dan sabar menhgadapi kenyataan hidup. 56
Hal ini juga ditambahkan oleh ibu Lisda, beliau mengatakan bahwa:
[M]enyaksikan tanyangan dakwah Damai Indonesiaku tidak saya lakukan
setiap hari, tetapi saya menyaksikan kurang lebih seminggu sekali,
meskipun dalam seminggu ditayangkan dua kali. Sayamenyisikan waktu
untuk menonton, selain kesibukan merawat kedua anak saya, saya
mengakui bahwa tayangan Damai Indonesiaku selalu memberikan solusi
dalam hidupnya, tema-tema ceramahnya cenderung sangat sering saya
alami, saya merasa lebih terbuka pemikiran saya setelah melihat tayangan
yang ada di Tayangan Damai Indonesiaku. 57
Selain itu ibu Bin mengatakan bahwa:
[S]aya sangat menyukai tayangan Damai Indonesiaku, penyampaian
dakwahnya ceplas-ceplos, tidak ragu. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist
yang dihafal juga seakan-akan diluar kepala ketika dibutuhkan untuk
menguatkan penjelasan.Saya merasa sedikit berubah setelah menonton
tayangan Damai Indonesiaku karena hal yang saya tidak tahu sebelumnya,
saya bisa tahu dari melihat tanyangan Damai Indonesiaku karena banyak
sekali ceramah yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang ada
dilingkungan saya dan yang saya alami.58
Ibu Wati, beliau mengatakan bahwa:
[S]aya menyaksikan dakwah Damai Indonesiaku walaupun tidak rutin
setiap Sabtu dan Minggu, karena tanyangnya dalam seminggu hanya dua
hari. Karena kesibukan mengurus rumah tangga dan pekerjaan rumah,
tema-tema yang ada di Tayangan Damai Indonesiaku sangat bermacammacam dari mulai seputar pernikahan, cara bersuci, fiqih, sholat, mengurus
anak dan suami. Ceramahnyapun sangat memberikan efek baik untuk
perkembangan akhlak dikeluarga saya.59
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Banyak pengetahuan yang didapat dari menonton tayangan Damai
Indonesiaku, baik pengetahuan Agama maupun perkembangan aman di era yang
modern saat ini.
Ibu Lasmini mengatakan bahwa :
[S]aya pernah melihat Tayangan Damai Indonesiaku dan salah satu Ustad
bercemarah dengan tema Akhlak Sosial Dalam Islam, dan ada pertanyaan
“Ilmu dulu atau Akhlak ?” dan di jawab Oleh Ustad Fahmi Salim, “Ilmu
itu berbarengan, ilmu yang benar akan melahirkan akhla yang baik,
pondasinya dari Ilmu, kita belajar tentang Akhlak, belajar menepati janji,
belajar menghormati orang tua, itu ada ilmunya, dari mana? Qur’an, dari
Hadis Rasullah, Akhlak jadi lahir dari Ilmu yang benar, tapi saat ini
banyak orang berilmu tetapi akhlaknya kurang, jadi intinya kalau ilmu
sudah memenuh syaratnya, maka akhlak harus mengikuti”, denga melihat
ceramah ini, saya lebih paham tentang orang yang berilmu dan juga
berakhlak. 60
Menurut Yuni, mengatakan bahwa:
[S]etiap Sabtu dan Minggu saya menyaksikan tayangan Damai
Indonesiaku, menurut saya dakwah yang disampaikan oleh Ustad-ustad
yang ceramah di Damai Indonesiaku dapat membantu kebingungankebingungan saya sehari-hari tentang masalah apa saja yang saya alami,
dan sejauh ini perubahan yang saya alami salah satunya saya mulai belajar
selalu menggunakan hijab karena takut akan dosa setelah melihat ceramah
dari tayangan Damai Indonesiaku. 61
Berdasarkn keterangan diatas, maka disimpulkan bahwa hampir seluruh
ibu-ibu di Desa Bahar Mulya mengetahui Tayangan Damai Indonesiaku di TV
ONE. Mereka menyempatkan untuk menonton Tayangan Damai Indonesiaku di
sela-sela kesibukannya, baik sibuk dalam kerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan
mengurus anak-anak.
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Begitu banyaknya tayangan ceramah yang ada di Televisi yang paling
sering ditonton kebanyakan ibu-ibu adalah Tayangan Damai Indonesiaku di TV
ONE.
Kebanyakan ibu-ibu mengakui bahwa mereka mulai menyaksikannya dari
puluk 13.30 WIB sampai selesai, karena mereka harus mengerjakan pekerjaan
rumah terlebih dahulu. Dan mereka menonton acara tersebut biasanya dalam
seminggu dua kali di hari Sabtu dan Minggu, tepat sekali di hari santai tidak
terlalu repot mengurusi anak-anak sekolah.
Menurut sebagian ibu-ibu Desa Bahar Mulya acara ini sangatlah mudah
untuk diterima, penyampaian dakwah yang diberikan oleh setiap ustad-ustad yang
terkenal dan lucu, membuat ibu-ibu merasa senang dan tidak bosan
menontonnya.Tayangan Damai Indonesiaku juga tidak terlalu lama, cukup pas
dengan waktu istirahat di siang hari.
Tanyangan Damai Indonesiaku sangatlah mempengaruhi perubahan
perilaku ibu-ibu di Desa Bahar Mulya, karena banyak tema-tema ceramah yang
selalu diingat para ibu-ibu yang menurutnya sering di praktikkan dikehidupannya
sehari-hari.
B. Faktor-faktor yang mendorong ibu-ibu untuk menonton tayangan
Damai Indonesiaku TV ONE
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong ibu-ibu untuk menonton
Tayangan Damai Indonsiaku, penulis terlebih dahulu akan menuliskan kerangka
pikir faktor- faktor dari proses minat untuk menonton tayangan Damai
Indonesiaku.

Tabel 4.1
Kerangka Pikir
MOTIVASI
& FAKTOR
TAYANGAN
DAMAI
INDONESIAKU

IMPLIKASI

Menuntut Ilmu Agama
Memperdalam Ilmu Agama
Sebagai Ibadah
Mendapatkan Ketenangan
Jiwa
- Kewajiban Menuntut Ilmu

-

Rajin Bersilatuharmi
Suka bersedekah
Lebih sabar
Mengamalkan Sholat
Tahajud dan dhuha
- Rajin membaca Al-Qur’an
- Pemaaf kepada teman dan
keluarga
- Mempunyai perasaan
tenang, aman dan tentram

Ibu Ngatiah mengatakan bahwa :
[S]aya awalnya tidak terlalu mengetahui Tayangan Damai Indonesiaku di
TV ONE, tetapi karena sering berkumpul dengan ibu-ibu tetangga dekat
rumah yang sering membicarakan tayangan tersebut, saya penasaran dan
mulai mengikuti tayangan Damai Indonesiaku, lama kelamaan saya
merasa nyaman dan hobby menonton tayangan Damai Indonesiaku,
ditambah lagi tayangannya hanya ada setiap sabtu dan minggu, sehingga
membuat penasaran tema apa yang akan dibawakan minggu depan,
Alhamdulliah dengan adanya Tayangan Damai Indonesiaku membuat saya
jadi lebih baik, berbicara dengan ibu-ibu tetangga membahas hal yang baik
dan bermanfaat.62
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Ibu Sri juga mengatakan bahwa:
[S]aya sangat suka menonton tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE,
karena selalu menayangkan ustad-ustad yang terkenal dan lucu, sehingga
saya senang dan tidak bosan menontonnya, perubahan yang saya alami
dari melihat tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE yaitu saya lebih
merasa tenang, dan juga lega setelah menonton, saya selalu senyumsenyum ketika saya merasa ceramah yang saya tonton tadi benar-benar
bermanfaat, lucu dan sesuai dengan kehidupan saya.63
Ibu Nur menambahkan bahwa:
[T]ayangan Damai Indonesiaku yang hadir seminggu sekali cukup menarik
penonton, karena menunggu kapan tayang dan tidak setiap hari justru saya
merasa lebih suka dan tidak membosankan, selama saya menonton
tayangan Damai Inonesiaku saya pernah menonton salah satunya tema
“Menjadi Pribadi yang di Cintai oleh Allah” saya sangat suka dengan cara
ustad Habib All bin Husain, Syeikh Ahmad Al Miski dan Juga Ustad Alfie
Alfandi, mereka benar-benar menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia
harus bersikap sebaik mungkin berperilaku sebagaimana yang di ajarkan
dalam Islam sehingga kita bisa di cintai oleh Allah, dari situ saya mulai
belajar untuk lebih sering mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui
ibadah dan lain sebagainya”64
Ibu Fatimah menyatakan bahwa:
[A]walnya saya tidak tertarik mennton tayangan Damai Indonesiaku, tapi
banyak tetangga yang berbicara tentang ustad-ustad yang ceramah di
Damai Indonesiaku,sehingga saya penasaran apa yang disampaikan ustad
di Damai Indonesiaku sehingg baya yang bercerita kalau acaranya bagus.
Saya pernah menonton salah satu tayangan Damai Indonesiaku yang
bertema “Kemuliaan dan Ketangguhan Wanita” oleh Ustadah Yati Priyati
dan Ummi Maki, mereka menyampaikan ceramah dengan santai, ramah
dan muda dipahami, sehingga saya menonton dengan senang, dari
Tayangan tersebut terdapat perubahan yang saya alami seperti lebih
menghargai sesama wanita, tetutama lebih baik kepada tetangga”65
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Ibu Sari menyatakan bahwa:
[M]enyaksikan tayangan setiap hari sabtu dan minggusehabis Juhur, saya
suka menonton tayangan Damai Indonesiaku karena saya selalu stand by
di depan televisi hanya untuk menyaksikan Tayangan Damai Indonesiaku
di TV ONE, dan menyaksikannya selalu sampai selesai. Dakwah yang
disampaikan setiap Ustad sangat mendidik dan gaya penyampaiannya
tidak terlalu formal seperti pendakwah lainnya. Yang saya rasakan setelah
menonton tayangan Damai Indonesiaku, Alhamdulillah saya merasa
senang bisa lebih paham akan Agama Islam, terutama yang baik dan
burunya.66
Ibu Syarifah menyatakan Bahwa:
[S]aya sebenarnya kurang suka menonton ceramah, namun saya sering
berumpul sama tetangga, dan mereka sering bercerita seputar tayangan
Damai Indonesiaku, sehingga saya mencari tahu dan menontonya, ternyata
ceramah yang asik dan juga tidak membosankan, di setiap minggunya
penceramah selalu berbeda-beda. Yang saya rasakan setelah menonton
Tayangan Damai Indonesiaku yaitu saya lebih nyambung lagi ketika
berbicara sama tetangga, jadi lebih dekat dan membicarakan yang baikbaik dan terarah.67
Dari hasil wawancara penulis bersama dengan sebagian ibu-ibu
masyarakat Desa Bahar Mulya, bahwa sebagian dari ibu-ibu di Desa Bahar Mulya
menyukai Tayangan Damai Indonesiaku yang berisikan ceramah religi yang
mengankat tema-tema sesuai dengan fenomenal yang sedang terjadi, dengan
adanya mengundang ustad-ustad ternama sehingga ibu-ibu lebih semangat untuk
menonontonnya.Selain dari segi penceramah, yang lebih menarik dari Tayangan
Damai Indonesiaku yaitu jam tayang, pas diwaktu siang hari ibu-ibu istrahat dan
juga diluar aktifitas lain, mulai tayang pukul 13:30 sampai 14:30 WIB.
Banyak perubahan yang dilakukan sebagian ibu-ibu dari menonton
tayangan Damai Indonesiaku, diantaranya yaitu tali silatuharmi yang semakin
erat, Suka bersedekah, Lebih sabar, Mengamalkan Sholat Tahajud dan dhuha,
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Rajin membaca Al-Qur’an, Pemaaf kepada teman dan keluarga, Mempunyai
perasaan tenang, aman dan tentram.
Setelah penulis mengumpulkan data-data dari hasil interview atau
wawancara yang berkaitan dengan responden yang berkaitan dengan judul karya
tulis ini yaitu Pengaruh Tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE terhadap
perubahan perilaku ibu-ibu di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara
Kabupaten Muaro Jambi, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab
terdahulu, maka sebagai angkah selanjutnya penulis akan enganalisa data-data
yang penulis kumpulkan tersebut.
Sesuai dengan teknik analisa yang dipilih oleh peneliti, yaitu
menggunakan analisa deskriptif langkah menganalisa data yang telah peneliti
kumpulkan dari interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi selama
peneliti mengadakan penelitian di Desa Bahar Mulya Kabupaten Muaro Jambi,
maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti
sesuai dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :
Seperti yang televisi Tayangan Damai Indonesiaku ini sudah tidak asing
lagi di dengar. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa efek kognitif yang
berkaitan dengan perubahan perilaku apa saja yang diketahui, dipahami atau
dipersepsi khalayak, dalam penelitian ini efek kognitif ditinjau dari pengetahuan
responden mendapat pengetahuan mengenai perkembangan perubahan perilaku
ibu-ibu di Desa Bahar Mulya.
Berdasarkan jawaban responden pada wawancara penelitian diatas
diketahui bahwa dari 13 orang responden semuanya mengatakan dalam penerapan
setelah menyaksikan tayangan Damai Indonesiaku kebanyakan masyarakat
langsung mengamati hal-hal yang terjadi di lingkungannya dan mengambil nilai
positif dan berkaitan materi yang disampaikan para ustad masyarakat jadi lebih
tahu tentang Islam dari berbagai segi kehidupan. Dan responden juga menggemari
Agung Izulhaq sebagai Host yang tidak membosankan dalam memimpin
berjalannya acara dakwah tersebut.

Dengan demikian cukup banyak masyarakat Desa Bahar Mulya terutama
ibu-ibu yang berminat menyasikan Tayangan Damai Indonesiaku di TV ONE
untuk mencari pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang Islam.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan diatas, berdasarkan hasil penelitian lapangan
yang dipadukan dan didukung dari buku penunjang, maka dapat penulis simulkan:
1.

Tayangan dakwah Damai Indonesiaku saat ini tidak hanya pesan-pean
saja yang disampaikan tetapi pengaruh terhadap sipenerima atau
penontonnya apabila dilakukan dalam kondisi waktu yang cukup lama,
melalui televise (tayangan ceramah) pesan akan sangat mudah
disampaikan kepada ribuan masyarakat secara serentak dan pesan
dakwah juga dapat diterima masyarakat.

2.

Tayangan Damai Indonesiaku terhadap ibu-ibu dalam mengembangkan
pengetahuan dalam kehidupannya yang disajikan media massa
memberikan pengaruh positif kepada masyarakat Desa Bahar Mulya
Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Bahar Utara, meskipun hanya
sebagian responden yang menjawab pegaruh terhadap kehidupannya,
namun paling tidak banyak hal yang berubah pada pengetahuannya.
Dalam

ilmu

pengetahuan

sebenarnya

responden

sudah

banyak

mengetahui tetapi untuk menerapkannya belum seuruhnya dari responden
untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan
sebagian masyarakat hanya suka menonton tayangan Damai Indonesiaku
suka dengan gaya bicaranya atau cara penyapaian ceramahnya. Adapun
factor yang menghambat mereka yaitu seperti factor ekonomi, kurang
iman, dan pengalaman yang mendasar.
B. Implikasi Penelian
Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan
bersifat deskriptif maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan
saran dan masukan berdasarkan data-data dan temuan di lapangan sebagai berikut:

1.

Agar masyarakat khususnya ibu-ibu lebih aktif dalam meningkatkan nilai
keagamaan baik melihat media massa ataupun secara langsung dari
kegiatan keagamaan dilingkungan masyarakat, karena hal tersebut
menambah

pengetahuan

dan

keimanan

dalam

mengembangkan

perubahan perilaku positif terhadap perilaku ibu-ibu terutama ibu-ibu di
Desa Bahar Mulya.
2.

Tokoh masyarakat seharusnya lebih memeberian perhatian dan
meningkatkan lagi keiatan keagamaan dalam memperkuat iman dan
pengetahuan tentang perkembangan zaman sehingga masyarakat bisa
mengetahui dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3.

Pada media hendaknya dalam menayangkan secara keagamaan dapat
meningkatkan jadwal tayang, karena dengan menayangkan acara
keagamaan dan memunculkan ustdzah-ustadzah lebih banyak lagi,
karena sejauh ini lebih banyak mengundang pendakwah Ustad
dibandingkan Ustadza.
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Sari, Masyarakat Desa Bahar Mulya, Hasil wawancara dengan penulis, 2
November 2020
Syarifah, Masyarakat Desa Bahar Mulya, Hasil wawancara dengan penulis, 5
November 2020
Dokumen
Dokumentasi, Kantor Desa Bahar Mulya, Agustus 2018
Dokumentasi, Kantor Desa Bahar Mulya, September 2020

Internet
TV ONE News + Sports. Profil, diakses dari http://www.tvonenews.tv/program,
pada tanggap 12 Oktober 2020
Dikutip dari http://dilihatnya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli
https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Masyarakat
www.tvonenews.tv 2019

DAFTAR INFORMASI/RESPONDEN

No

Nama

Umur

1

M. Saidiner

50 Tahun

2

Toyib

39 Tahun

3

Novan

27 Tahun

4

Aprilia

24 Tahun

5

Lisda

26 Tahun

6

Wati

39 Tahun

7

Lasmini

35 Tahun

8

Yuni

25 Tahun

9

Ngatiah

53 Tahun

10

Paryati

52 Tahun

11

Nur

27 Tahun

12

Fatimah

50 Tahun

13

Sari

28 Tahun

14

Syarifah

23 Tahun

15

Idarwati

38 Tahun

16

Mani

50 Tahun

Keterangan
Kepala Desa Bahar Mulya
Kasi Pemerintahan kantor
Desa Bahar Mulya
Petugas Pelayanan kantor
Desa Bahar Mulya
Petugas Umum dan
Perencanaan kantor Desa
Bahar Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Anggota PKK Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya
Anggota PKK Desa Bahar
Mulya
Masyarakat Desa Bahar
Mulya

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Skripsi
“Pengaruh Tayangan Damai Indonesiaku Di Tv One Terhadap Perubahan
Perilaku Ibu-Ibu Didesa Bahar Mulyakecamaran Bahar Utara Kabupaten
Muaro Jambi”

NO

JENIS DATA

1.

Kondisi umum

METODE
-

Observasi

SUMBER DATA
-

Setting Kondisi

masyarakat Desa

umum masyarakat

Bahar Mulya

Desa Bahar Mulya
-

Dokumentasi

-

Data-data
dokumen kondisi
umum masyarakat
Desa Bahar Mulya

-

Wawancara

-

Perangkat Desa
dan masyarakat
Desa Bahar Mulya

2.

Visi dan Misi Desa

-

Dokumentasi

-

Bahar Mulya

Dokumtasi Visi
dan Misa Desa
Bahar Mulya

-

Wawancara

-

Perangkat Desa
Bahar Mulya

3.

Sarana dan

-

Observasi

-

prasarana Desa
Bahar Mulya

Keadaan fasititas
Desa Bahar Mulya

-

Dokumentasi

-

Data Dokumentasi
Desa Bahar Mulya

-

Wawancara

-

Perangkat Desa
Bahar Mulya

4.

Kondisi sosial
keagamaan Desa

-

Observasi

-

Keadaan
keagamaan

sosial

Bahar Mulya

masyarakat

Desa

Bahar Mulya
-

Dokumentasi

-

Dokumentasi
kondisi

sosial

keagamaan
masyarakat

Desa

Bahar Mulya
-

Wawancara

-

Perangkat
dan

Desa

Masyarakat

Desa Bahar Mulya
5.

Bentuk Perubahan

-

Observasi

-

perilaku

Bentuk-bentuk
peerubahan

masyarakat setelah

perilaku
-

menonton

Wawancara

masyarakat
-

Tayangan Damai
Indonesiaku

Perangkat
dan

Desa

Masyarakat

Desa Bahar Mulya
6.

Factor yang

-

Wawancara

-

mendorong

Perangkat
dan

masyarakat untuk

Desa

Masyarakat

Desa Bahar Mulya

menonton
Tayangan Damai
Indonesiaku

A. Panduan Observasi
No

Jenis Observasi

1.

Letak Geografis Desa Bahar Mulya

Objek Observasi
-

Keadaan dan Letak
Geografis

2.

Sarana dan Prasarana Desa Bahar
Mulya

-

Keadaan Fasilitas Desa
Bahar Mulya

3.

Bentuk Perubahan perilaku

-

masyarakat setelah menonton

Bentuk-bentuk perubahan
perilaku

Tayangan Damai Indonesiaku

B. Panduan Dokument
No

Jenis Data

1.

Data Dokumentasi

Letak Geografis Desa Bahar Mulya

Data Dokumentasi teantang letak
Geografis Desa Bahar Mulya

2.

Sejarah Desa Bahar Mulya

Data Dokumentasi tentang Sejarah
dan Berkembangan Desa Bahr
Mulya

3.

Visi Misi Desa Bahar Mulya

Data Dokumentasi tentang Visi
Misi Desa Bahar Mulya

C. Butir-butir Wawancara
No

Jenis Data

Sumber Data dan Subsidi
Wawancara

1.

Letak Geografis Desa Bahar
Mulya

Kepala Desa Bahar Mulya
-

Bisa dijelaskan Letak Geografis
Desa Bahar Mulya

2.

Sejarah Desa Bahar Mulya

Tokoh Adat Desa bahar Mulya
-

Bagaimana Sejarah Terlahirnya
Desa Bahar Mulya

-

Kapan dan Oleh Siapa pendiri
Desa Bahar Mulya

-

Bagaimana Perkembangan
Hingga saat ini?

3.

Perubahan Perilaku ibu-ibu

Perubahan pada ibu-ibu

-

Apa saja bentuk perubahan
perilaku pada ibu-ibu?

DOKUMENTASI

(Wawancara Bersama Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan Bahar Mulya)

(Wawancara Bersama Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bahar
Mulya)

(Wawancara bersama Kaur Umum dan Perencanaan)

(Wawancara bersama Ibu Nur Masyarakat Desa Bahar Mulya)

(Wawancara bersama Ibu Paryati Masyarakat Desa Bahar Mulya)

(Wawancara bersama Ibu Ngatiah Masyarakat Desa Bahar Mulya)

(Wawancara bersama Ibu Yuni Masyarakat Desa Bahar Mulya)

CURICULUM VITAE

Informasi Diri
Amanah Firnanda dilahirkan di Desa Bahar Mulya, Kecamatan Bahar Utara,
Kabupaten Muaro Jambi. Pada 25 Februari 1998. Tinggi 162 cm, Berat Badan
157 kg. Putri Dari Alm. Bapak Slamet dan Ibu Maryamah, Saudara Kandung
Amanah Firnanda adalah Rusmanto, Herman Wahyu Prayetno, Roswati Hasanah
S. Pd, dan Khusnul Khotimah.
Riwayat Pendidikan
Amanah Firnanda memperoleh Sarjana Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan
Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 14 Muaro Jambi pada tahun 2017, Ijazah Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Islam Al-Arief pada Tahun 2014 dan Memperoleh Ijazah Sekolah
Dasar (SD) pada tahun 2011.
Pengalaman Organisasi
Amanah Firnanda mempunyai Pengalaman Organisasi yaitu :
1. Pernah menjadi Anggota Osis 1 tahun di Sekolah Menengah Pertama 2013
2. Pernah menjadi Anggota Osis 2 tahun di Sekolah Menengah Kejuruan
2015

3. Pernah bergabung TIM Volly Putri Kabupaten Pada Tahu 2012-2013
4. Pernah bergabung TIM Volly Putri Kabupaten Muaro Jambi pada tahun
2015-2016
5. Wakil Sekertaris UmumPemberdayaan Perempuan Komisariat Ushuluddin
dan Dakwah Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Korkom UIN STS JAMBI
2019
6. Sekertaris Umum Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Korkom UIN STS
JAMBI 2020

