
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupannya, tidak terlepas dari 

kegiatan berkomunikasi seperti berbicara, menulis, memandang, mendengar. Tuhan 

menciptakan manusia serta memberi bekal kemampuan berbicara, sebagai media 

menyatakan simbol-simbol. Fenomena ini telah menghasilkan budaya berbahasa, 

sehingga ribuan bahasa terbentuk dan hidup dalam setiap suku dan bangsa. 

Penguasaan bahasa asing terutama, merupakan media dalam pengenalan budaya 

bangsa lain, pemilikan dan  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus 

merupakan sarana menciptakan perubahan menuju kemakmuran baik secara individu 

maupun sosial. 

Baik untuk memenuhi keperluan jasmani maupun kebutuhan rohani, aktivitas 

berbicara mutlak diperlukan. Kehidupan yang sehat manusia baik secara individual 

mau pun sosial sangat bergantung kepada kualitas pembicaraan atau komunikasi. 

Kualitas komunikasi sangat bergantung kepada kualitas peserta komunikasi yang 

didukung oleh sejumlah komponen komunikasi yang terkandung dalam prosesnya. 

Sebagai manusia yang beragama atau ber Tuhan, yang yakin akan adanya 

peristiwa kehidupan sesudah mati, tempat dan waktu manusia menerima hasil 

aktivitas komunikasinya ketika di dunia, konsekuensinya adalah bahwa setiap 

aktivitas manusia harus berpedoman pada pesan-pesan Tuhan baik yang bersifat 

imperatif (perintah penting) maupun yang normatif. 



Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pesan baik berupa simbol mau 

pun kode. Dalam kehidupan sehari-hari pesan disampaikan bisa dalam bentuk bahasa 

tutur, tulisan, gambar atau gerakan bagian tubuh (verbal dan non verbal). Secara 

umum komunikasi dilakukan manusia untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran 

untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai fungsi misal untuk mendidik, 

menjual, dan menghibur. 

Dakwah adalah komunikasi yang didasari oleh keyakinan dan tujuan untuk 

mengajak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah SWT dan memperoleh ridla-Nya. 

Bagi muslim sebaik-baik aktivitas komunikasi adalah dakwah, yakni aktivitas 

sungguh-sungguh dalam bentuk mengajak manusia mendekat (taqarrub) kepada 

Allah, dengan memberi dan menjadi teladan kebaikan sebagai suatu kewajiban. 

Manusia memiliki sifat-sifat baik yang dibawa sejak lahir, maupun yang 

diperoleh, dipelajari pengembangannya dari lingkungan alam dan sosial. Berbagai 

macam sifat tersebut memiliki kadar tertentu yang relatif berbeda baik secara individu 

atau antara sesama manusia yang lain. 

 Beberapa sifat atau potensi yang melekat pada diri manusia yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi dan dakwah adalah sebagai berikut (Hamidi, 

2010:7) 

1. Manusia sebagai homo socius, yakni manusia sebagai makhluk yang 

memiliki kecenderungan untuk senantiasa berinteraksi dengan sesamanya, 

bahkan dengan makhluk lain 



2. Homo mechanicus, yakni manusia pemikiran dan perilakunya dipengaruhi 

atau digerakan oleh lingkungannya, sehingga budaya yang diciptakan 

sangat dipengaruhi sebagai cerminan keadaan alam dan sosialnya 

3. Sebagai homo sapiens, manusia memiliki sifat untuk senantiasa 

mengembangkan pengetahuan, kepercayaan, harapan, sehingga 

memungkinkan lahirnya rasa ingin tahu dalam dirinya dan berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi, untuk lebih taat kepada Tuhannya. 

4. Homo ludens, bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai 

kecenderungan untuk berstrategi dalam berinteraksi 

5. Manusia senantiasa bergerak atau beraktivitas, karena manusia sebagai 

homo volens, yakni manusia dalam hidup dan kehidupannya digerakan 

oleh keinginan-keinginan yang terpendam dalam dirinya 

6. Manusia dibekali oleh Yang Maha Pencipta kemampuan berbicara, 

sehingga masyarakat manusia dipenuhi simbol-simbol dalam kehidupan 

berkomunikasi. Berbicara melalui berbagai media termasuk dalam 

berdakwah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

Pada umumnya, pengetahuan mengenai agama diperoleh melalui dua jalan 

yakni melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal diwakili oleh 

lembaga pendidikan agama seperti sekolah agama ( MI, MTS, MA, dan Universitas 

Islam) dan pondok pesantren. Sedangkan pendidikan informal diwakili oleh ustadz 

maupun kyai di masjid-masjid maupun oleh keluarga. Namun, dengan kehadiran 

media informasi terutama televisi terjadi perubahan yang signifikan mengenai cara-

cara masyarakat dalam memperoleh pengetahuan agama Islam. Gejala tersebut dapat 



dibaca dari tayangan-tayangan yang sifatnya religius di beberapa stasiun televisi 

swasta. Sebagai contoh adalah program “Islam KTP” yang di siarkan oleh stasiun 

televisi SCTV. Melalui tayangan ini, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan-

pengetahuan agama yang hampir sama dengan yang diajarkan di lembaga pendidikan 

islam maupun pesantren. 

Tayangan-tayangan religi tersebut setidaknya dapat memenuhi kebutuhan 

dua segmen struktur masyarakat. Kedua segmen masyarakat tersebut adalah 

masyarakat awam tentang pengetahuan agama yang haus akan pengetahuan agama 

dan santri yang menginginkan tontonan religius. Bagi kaum yang awam tentang 

agama pilihan tayangan religi merupakan pintu keluar dalam memperoleh 

pengetahuan agam, biasanya merasa malu kalau mendekati masjid. Alasan klasik 

yang biasa terlontar dari kaum awam tentang agama adalah menganggap dirinya 

masih “kotor.” kalau tiba-tiba masuk ke masjid untuk ibadah. Sedangkan kaum santri 

beralasan karena tayangan-tayangan religius ini lebih mendidik daripada tayangan-

tayangan yang lain. Pilihan kaum santri terhadap tayangan ini juga berangkat dari 

sebuah nilai bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. 

Apabila ingin menjadi muslim yang kaffah (menyeluruh atau lengkap) maka 

tayangan-tayangan televisi pun juga harus yang islami. Disisi lain, pilihan tayangan 

ini juga merupakan bentuk ekspresi dari ketidaksepakatan terhadap tayangan-

tayangan yang beredar selama ini yang banyak menyuguhkan seksualitas, kekerasan 

dan mimpi-mimpi. 

Hal inilah yang menjadi alasan utama peneliti untuk memfokuskan kajian 

wacana menjadi lebih sempit yaitu nilai-nilai komunikasi dakwah dari televisi 



komersial. Peneliti berasumsi bahwa untuk mengetahui nilai-nilai dan tujuan dakwah 

yang disiarkan di televisi komersial merupakan bentuk komunikasi yang 

disampaikan dalam dakwah, memberitahukan kepada pemirsa televisi bagaimana 

islam yang sesungguhnya yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan Al 

Qur’an.  

Tema utama yang dikaji oleh peneliti adalah Sinetron di SCTV yang 

berjudul Islam KTP, dalam berbagai episode tersebut, materi utama yang 

ditayangkan adalah pesan-pesan atau komunikasi dakwah yang dilakukan para 

pemainnya. 

Islam KTP merupakan program seri komedi religi yang menuturkan 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia pilihan. Biasanya, kelebihan atau 

kemampuan menyadarkan ini justru dimiliki wali Allah untuk menyadarkan mereka 

yang telah salah jalan. Cara penyampaiannya pun kerap unik dan tidak masuk akal, 

atau bahkan kontoversi. Sesungguhnya, itulah ujian bagi manusia dan hasilnya 

sungguh mencerahkan. Pendahulunya seperti Sinetron atau film Kiamat sudah dekat, 

para pencari Tuhan di sinetron ini juga menyajikan konten sinetron yang religi dan 

pesan-pesan moral. Perbedaan Islam KTP dengan sinetron-sinetron religi lainnya 

karena Islam KTP adalah Al Quran dan hadis yang dituangkan dalam cerita 

kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan bisa menyentil orang yang menonton, tanpa 

orang merasa tersinggung. 

Pada prinsipnya siaran televisi diproduksi dan disiarkan berdasarkan apa 

yang penonton minati dan kehendaki. Mata acara yang disajikan harus relevan 



dengan kepentingan masyarakat, baik dari aspek sosio-kultural, sosio-ekonomi, dan 

sosio-religi maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

(Suwardi 2006:27). 

Dalam pemanfaatan media siaran televisi para da’i atau pemain sinetron 

religi tidak saja dituntut meningkatkan kemampuan berdakwahnya melalui perluasan 

dan pematangan isi dan substansi dakwah, tetapi juga dituntut meningkatkan 

kemampuannya mempresentasikan dakwah dalam kemasan infotaiment, 

edutainment, dan bahkan entertainment. Pilihan topik, kata, dan bahasa yang 

digunakan haruslah cerdas, lugas, dan sederhana, sehingga mudah dipahami dan 

tidak membosankan audience. 

Menurut (Suwardi, 2006:209) : Siaran televisi telah memungkinkan dakwah 

seorang da’i didengar secara luas sekaligus mempengaruhi khalayak dalam jumlah 

besar. Jumlah penonton siaran dakwah media televisi jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah pendengar dakwah konvensional. Terciptalah 

Komunikasi yang efisien dan efektif ketika para pemain sinetron religi melakukan 

komunikasi dakwah. 

Sedangkan alasan peniliti memilih televisi (sinetron), karena menurut 

Menurut (Jahja&irvan, 2006:2) Televisi telah menjadi sebuah keniscayaan dalam 

masyarakat dewasa ini. Kemampuan televisi yang sangat menakjubkan untuk 

menembus batas-batas yang sulit ditembus oleh media masa lainnya. Dengan 

mudahnya akses untuk untuk dikonsumsi masyarakat membuat televisi menjadi 

media yang tepat untuk melukakan sebuah komunikasi yang bekelanjutan, karena 



pesan yang baik adalah pesan yang secara terus menerus disampaikan oleh para 

komunikan. 

Alasan peneliti memilih mahasiswa IMM sebagai subjek penelitian, karena 

mahasiswa anggota organisasi IMM adalah mahasiswa yang beraqidah islam 

bersumber Al-Qur’an dan As-Sunah (AD/ART IMM 2010:15), sangat singkron 

apabila dikaitkan dengan persepsi mereka terhadap sinetron Islam KTP, karena yang 

menjadi konten atau isi dari sinetron Islam KTP itu sendiri adalah dakwah Islam 

yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunah yang diperankan oleh tokoh-tokoh di 

sinetron Islam KTP. Dengan demikian, mahasiswa anggota organisasi IMM 

komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Malang sangat diharapkan mampu 

membantu peneliti untuk memberikan persepsi tetntang dakwah Islam di Sinetron 

Islam KTP. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi mahasiswa aktivis komsariat. FISIP. Universitas 

Muhammadiyah Malang tentang dakwah islam di sinetron Islam KTP versi lama? 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka timbul pertanyaan mengenai 

persepsi mahasiswa IMM aktivis koms. FISIP. UMM terhadap nilai dakwah islam di 

sinetron Islam KTP yang dilihat dari beberapa hal di bawah ini: 

1. Bagaimana attention (perhatian) mahasiswa terhadap sinetron Islam KTP 

di SCTV sebagai media komunikasi nilai dakwah Islam di sinetron? 



2. Bagaimana opinion (pendapat) mahasiswa tentang konsep dakwah 

sinetron Islam KTP di SCTV sebagai media komunikasi nilai dakwah 

Islam di sinetron ? 

3. Bagaimana recall (pengingatan) mahasiswa terhadap sinetron Islam KTP 

di SCTV sebagai media komunikasi nilai dakwah Islam di sinetron ? 

4. Bagaimana action (tindakan) mahasiswa setelah melihat sinetron Islam 

KTP di SCTV sebagai media komunikasi nilai dakwah Islam di sinetron ? 

5. Bagaimana response (tanggapan) mahasiswa terhadap sinetron Islam KTP 

di SCTV sebagai media komunikasi nilai dakwah Islam di sinetron ? 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui seperti apa persepsi mahasiswa 

aktivis IMM komsariat FISIP Universitas Muhammadiyah Malang menanggapi 

dakwah islam dalam sinetron Islam KTP. 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa aktivis IMM komsariat . FISIP. 

Universitas Muhammadiyah Malang terhadap isi pesan atau konten sinetron Islam 

KTP. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Mampu memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya terhadap 

persepsi mahasiswa tentang isi pesan atau konten sinetron yang 

bertemakan realigi. 

 



2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

sinetron-sinetron bertemakan dakwah karena penelitain mengenai 

persepsi mahasiswa aktivis IMM komsariat. FISIP. Universitas 

Muhammadiyah Malang pada program Islam KTP. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Persepsi Audiens 

Ketika kita melihat sebuah benda, angka, huruf kemudian kita merangkainya 

menjadi sebuah susunan benda, penjumlahan angka, sebuah kalimat dan mulai 

menangkap makna dari apa yang kita rasakan atau kita lihat maka terjadilah persepsi. 

“Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih 

mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan 

kata lain persepsi adalah cara kita mengubah energi- energi fisik lingkungan kita 

menjadi pengalaman yang bermakna” (Mulyana, 2001:25) 

Namun persepsi menurut (Rakhmat, 2001:51) “Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan “ 

Beberapa definisi persepsi yang dikutip (Rakhmat, 2001:51) yaitu menurut 

Desiderato, “Sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. 

Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan 

sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori ” 



Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas 

persepsi merupakan hubungan alat indra untuk menyimpulkan atau menafsirkan suatu 

informasi. 

Selain Dalam penelitian ini, peneliti akan menetapkan model komunikasi 

massa Alir Satu Tahap (one-step flow model) sebagai landasan. Model ini 

menyatakan saluran media massa berkomunikasi secara langsung kepada komunikan, 

dalam arti pesan-pesan media mengalir tanpa harus melalui opinion leader. Model ini 

mengakui pesan-pesan komunikasi sama tetapi efek yang ditimbulkan tidak selalu 

sama pada masing-masing penerima. . 

One-step flow model mengakui media massa bukanlah all powerful 

(berkuasa penuh), dan tidak semua media mempunyai kekuatan yang sama. Aspek-

aspek seleksi penyaringan dari khalayak seperti selective exposure (hal-hal yang 

disukai), selective perception (persepsi), dan selective retention (ingatan) 

mempengaruhi dampak pesan. One-step flow model mempengaruhi kemungkinan 

timbulnya reaksi atau efek yang berbeda di kalangan audiens penerima terhadap 

pesan-pesan media yang sama.(Wiryanto,2000:32-33). 

One-step flow model dapat digambarkan sebagai berikut : 

One-step flow model 

 

 

 

   Umpan balik tidak harus sama 

Sumber : Wiryanto,2000:33 

Audience 

Pesan-pesan 

Media Massa 



Berdasarkan pada gambar diatas maka jika diaplikasikan kepada masalah 

penelitian dapat dilihat pada bagan 1.1 yang menggambarkan hubungan antara pesan 

nilai-nilai dakwah di sinetron Islam KTP sebagai media komunikasi dengan 

masyarakat atau mahasiswa sebagai berikut: 

Bagan 1.2 

Model hubungan sinetron Islam KTP di SCTV sebagai media komunikasi 

 

                     

 Tanggapan 

Para pemain sinetron Islam KTP sebagai komunikator menyampaikan pesan 

atau informasi (nilai-nilai dakwah) melalui Sinetron Islam KTP di SCTV sebagai 

salah satu media massa kepada komunikan (masyarakat atau mahasiswa) yaitu 

mahasiswa khususnya mahasiswa IMM komisariat FISIP UMM. 

Setelah mendapatkan informasi atau pesan tersebut mahasiswa memberikan 

umpan balik yang berupa tanggapan mereka terhadap sinetron Islam KTP. 

Sedangkan tanggapan itu sendiri adalah Serangkaian reaksi dari penerima setelah 

melihat atau mendengar pesan-pesan yang dikirim oleh pihak pengirim. Pendengar 

akan menanggapi atau mengambil tindakan setelah melihat atau mendengar tayangan 

tersebut. 

Masyarakat atau mahasiswa memberikan tanggapan terhadap pesan-pesan di 

media massa dapat diterangkan melalui teori selective influence yang terdiri dari 

empat prinsip yaitu : 

 

Masyarakat 

atau 

mahasiswa 

Pesan nilai-nilai dakwah 

melalui sinetron Islam KTP 



1. Selective Attention 

Pertama, perbedaan individu dalam merespon pesan-pesan 

terjadi hanya karena perbedaan dalam struktur kognitif yang mereka 

miliki. Cara pandang, berfikir, berpengetahuan, kepercayaan setiap 

individu terhadap sesuatu yang baru termasuk pesan-pesan tidaklah sama. 

Karena itu setiap individu hanya akan memilih jenis pesan yang paling 

berkesan saja yang bisa mempengaruhi dia untuk membeli dan memakai 

suatu produk. Kedua, karena keanggotaan seseorang dalam masyarakat 

ada dalam berbagai kelompok sosial maupun kemasyarakatan maka ada 

dugaan memilih perhatian terhadap pesan tertentu pun sangat dipengaruhi 

kelompok itu. Ketiga, bahwa orang lebih berminat jika suatu pesan dapat 

membangun citra hubungannya dengan pihak lain. Informasi menunjang 

hubungan sosial seseorang. 

2. Selective Perception 

Karena adanya perbedaan dalam faktor-faktor kognitif; minat 

dan kepercayaan, pengetahuan, sikap dan kebutuhan, nilai-nilai maka 

individu secara selektif mempersepsi suatu pesan yang menerpanya. 

Dengan demikian terdapat perbedaan penerimaan pesan yang dipersepsi 

oleh penerima karena terdapat perbedaan kognisi itu. 

3. Selective Recall 

Seseorang cenderung memilih kembali hanya pesan-pesan yang 

diingat saja. Jadi prinsip ini meskipun pararel dengan seleksi pada 

perhatian namun setiap orang memilih pesan yang paling berkesan saja. 



4. Selective Action 

Selective action dalam mengarahkan untuk memutuskan jenis 

apa yang dipilhnya setelah menimbang keuntungan dan kerugian dari 

semua produk atau jasa.yang sama. (Liliweri,1992:64-67). 

Dalam model ini dijelaskan bahwa umpan balik dari komunikator tidak 

selalu sama walaupun informasi atau pesan dan media yang digunakan sama. Hal ini 

disebabkan karena adanya seleksi penyaringan dari masyarakat atau mahasiswa, 

seleksi penyaringan itu antara lain perbedaan persepsi, perbedaan minat.  

Oleh karena itu tanggapan yang akan diberikan penonton pun akan berbeda. 

Masyarakat atau mahasiswa  akan memberikan tanggapan setelah menerima pesan 

yang disampaikan oleh para pemain sinetron melalui sinetron Islam KTP di SCTV. 

Tanggapan tersebut dapat berupa perubahan pandangan, perubahan sikap bahkan 

perubahan tingkah laku. 

1.1 Karakteristik Audience 

Dalam Bukunya, Nurudin ( 2007:105) menjelaskan tiga karakteristik 

Audience menurut Melvin De Fleur dan Sandra Ball-Rokeach (1988), antara lain 

A. Individual Differences Prespective, menggambarkan khususnya perilaku 

audiens. Proses ini berlangsung berdasarkan ide dasar dari stimulus 

response, disini tidak ada audiens yang relative sama karena pengaruh 

media massa pada masing-masing indivisu berbeda dan tergantung pada 

kondisi psikologi individu yang berasal dari pengalaman masa lainnya. 

Prespektif ini memberikan kesempatan kepada masing-masing audience 



bertindak menanggapi pesan yang disiarkan media secara berbeda. Hal ini 

pula yang menyebabkan audiens menggunakan dan memberikan respon 

berbeda 

B. Social Catagories Perspektive, mengambil posisi bahwa ada perkumpulan 

sosial pada masyarakat yang didasarkan pada karakteristik umum seperti 

jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, kesempatan dan 

sebagainya. Hal ini memberikan kecenderungan kepada audiens 

mempunyai kesamaan norma sosial, nilai dan sikap. Kemudian ada 

kelompok audiens yang akan mereaksi secara sama pada pesan khusus 

yang diterimanya. Maka masing-masing anggota individu pada kelompok 

sosial tersebut akan mempunyai kecenderungan yang sama dalam 

merespon pesan sesuai dengan pandangan yang diberikan oleh kelompok 

sosialnya. 

C. Social Relationship Prespective, menyarankan bahwa hubungan informal 

juga dapat mempengaruhi audiens. Dampak komunikasi massa yang di 

berikan sangat kuat oleh masing-masing anggota kelompok sosial. 

Individu akan dipengaruhi oleh individu anggota audiens yang 

didapatkannya dari media massa. Artinya, antar individu itu saling 

mempengaruhi satu sama lain dan menghasilkan respon yang hampir 

sama. 

 

 



1.2 Pembentukan Persepsi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Proses Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh (Yusuf, 1991: 108) 

sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah 

mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan 

interpretation, begitu juga berinteraksi dengan closure. Proses seleksi terjadi pada 

saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian 

pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure 

terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang 

berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang 

bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara 

menyeluruh. Menurut (Angsari 1984: 12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman 

masa silam atau dahulu. memegang peranan yang penting. 

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai 

faktor-faktor personal (Rakhmat 1998: 55). Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang 

menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang 

memberi respon terhadap stimuli. 

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran 

objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan (Gibson, 1986 : 

54). Selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk. (Sri Tjahjorini Sugiharto 2001: 

19) mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, 

yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Dalam penelitian ini yang dimaksud 



dengan faktor pribadi adalah faktor insternal anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat. 

Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan persepsi, karakteristik 

audiens, faktor yang mempengaruhi persepsi dan pembentukan persepsi, maka 

peneliti berharap pada mahasiswa IMM komisariat FISIP UMM pada saat 

menyaksikan acara sinetron Islam KTP yang ditayangkan pada stasion Televisi SCTV 

untuk merespon apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan dengan memberikan 

apresiasinya dan tanggapannya melalui alat indranya pada acara Sinetron Islam KTP. 

Apresiasi dan tanggapan tergantung pada setiap individu bagaimana setiap mahasiswa 

IMM komisariat FISIP UMM  mengapresiasikan, dimana setiap individu sebagai 

komunikan mempunyai persepsi sendiri-sendiri dan dipengaruhi oleh masing-masing 

karakter. 

 

2. Mahasiswa 

Tingkatan pendidikan kita telah umum dimulai dari TK , SD, SMP, SMA dan 

Perguruan Tinggi. Jika dalam TK, SD, SMP dan SMA kita disebut dengan sebutan 

murid/siswa. Dan dalam Perguruan Tinggi kita disebut dengan mahasiswa. Apa itu 

mahasiswa? Jika kita artikan satusatu arti dari mahasiswa, yang pertama kita lihat dari 

gabungan kata antara maha yang artinya besar/agung, dan siswa yang artinya pelajar. 

Jadi bisa diartikan mahasiswa adalah pelajar yang diagungkan. 

Definisi lain mahasiswa adalah orang muda usia, miskin pengalaman. Ingin 

membangun mimpi-mimpi besar, tapi tak juga bisa terhindar dari golongan selera 

sementara (temporal). Penampilannya sering ambiguous atau mengganda arti. Suatu 



saat bisa menjadi kawan partner kepentingan tertentu. Kepentingan penguasa 

misalnya tapi pada saat yang lain bisa menjadi perintang, bahkan musuh bebuyutan 

bagi kepentingan yang serupa (Malik,Muhadjir, 1992 : 12). 

Jika kita lihat lebih luas, mahasiswa bisa dikatakan sebagai siswa atau pelajar 

yang memiliki wawasan yang luas dan lebih sering ingin mengerti hal-hal baru. 

Dimana mahasiswa sendiri terdiri dari sekelompok orang (masyarakat) yang memiliki 

beberapa perbedaan pendapat dan pikiran. Dan jika dibandingkan dengan yang lain 

(masyarakat), mahasiswa lebih condong kepada yang namanya ambisi dalam 

membangun angan-angan dan pikiran yang dibangun. 

 

3. Dakwah 

Menurut (Zaidallah 2002 : 3) pengertian dakwah dapat dibagi menjadi dua 

bagian yakni dakwah secara umum dan khusus. 

1. Pengertian dakwah secara umum ialah ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara 

dan tuntutan bagaimana seharusnnya menarik perhatian manusia manganut, 

menyetujui, melaksanakan suatu idiologi pendapat pekerjaan yang tertentu. 

2. Pengertian dakwah secara khusus ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana 

kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. 

Berpedoman pada pengertian yang dikemukakan para ahli di atas, maka 

dapatlah ditarik kesimpulan Dakwah adalah suatu proses penyelenggaraan 

aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya 



meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan 

Allah SWT dan Rasullullah SAW 

3.1 Konsep Dakwah 

1. Bil Lisan, Menurut (Nanih dan Agus 2000: 31-34) menyampaikan pesan-pesan 

agama melalui ceramah atau dakwah bil lisan kepada aktivis mesjid atau majelis 

taklim atau jamaahnya tentang perlunya melakukan silaturahiimdan 

ta'awun,memperkuat ukhuwah dengan aksi bersama untuk mengembangkan umat ke 

arah yang lebih baik. 

2. Dakwah Bil Hal, kegiatan dakwah ini sering dilakukan oleh pendiri 

Muhammadiyah yaitu Ky. Haji Ahmad Dahlan dan menjadi cirri Muhammadiyah, 

beliau selalu menyerukan dakwah Bil Hal, yaitu dakwah melalui gerakan aksi, lebih 

mementingkan gerakan aksi konkrit dalam gerakan dakwah. dakwah yang dilakukan 

dengan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai 

objek dakwah dengan karya subjek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah.  

3. Dakwah Bil Hikmah, menurut (Jalaudin Rahkmat 2004:36) Bil hikmah ( 

kebijaksanaan), yaitu cara-cara penyampaian pesan-pesan dakwah yang sesuai 

dengan keadaan penerima dakwah. Operasionalisasi metode dakwah bil hikmah 

dalam penyelenggaraan dakwah dapat berbentuk: ceramah-ceramah pengajian, 

pemberian santunan kepada anak yatim atau korban bencana alam, pemberian modal, 

pembangunan tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. 

4. Dakwah Bil Kitab, menurut (Rafi’uddin, Maman Abdul Djaliel 1997: 49-

51) yaitu dakwah dengan mengunakan keterampilan tulis menulis berupa artikel atau 

naskah yang kemudian dimuat di dalam majalah atau suat kabar, brosur, buliten, 



buku, dan sebagainya. Dakwah seperti ini mempunyai kelebihan yaitu dapat 

dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama serta lebih luas jangkauannya, disamping 

lebih dapat mempelajarinya secara mendalam dan berulang-ulang. 

5. Dakwah dengan media elektronik, yaitu dakwah dengan memanfaatkan 

alat-alat elektronik, seperti radio, televisi, tape recorder, komputer, dan sebagainya 

yang berfungsi sebagai alat bantu. , (Maman Abdul Djaliel 1997: 49-51) 

 

4. Media Massa 

Media massa seperti hal nya pesan lisan dan isyarat sudah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari komunikasi massa. Menurut (Muis, 2000:193) “Media massa adalah 

sebagai suatu industri teknologi dan komunikasi yang mencangkup surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan film”. 

Secara garis besar, media massa dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok : 

1. Media massa cetak 

Media massa cetak antara lain meliputi surat kabar majalah serta 

bulletin. 

2. Media massa elektronik 

Media massa elektronik mencangkup media audio (suara) seperti 

radio dan media audio visual (suara dan gambar) yaitu televisi dan film 

(Sendjaja, 1999:59). 

Tanpa hadirnya media massa, maka perubahan dan perkembangan suatu 

struktur sosial masyarakat tidak akan berkembang secepat dan sejauh 

sekarang ini. 



4.1 Karakteristik Media Massa  

Media massa memiliki beberapa karakteristik seperti yang dikemukakan oleh 

(Cangara, 2003:134) antara lain: 

a. Bersifat melembaga 

b. Bersifat satu arah 

c. Meluas dan serempak 

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis 

e. Bersifat terbuka 

Media massa seperti disebutkan di atas memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain 

ciri massif (massive) atau massa (massaal), yakni tertuju kepada sejumlah orang yang 

relatif banyak. Secara umum media massa adalah alat yang di gunakan dalam proses 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi, baik cetak maupun elektronik. 

 

5. Televisi 

Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar hidup (gerak 

atau live) yang bisa bersifat politis, bisa, informatif, hiburan, pendidikan, atau bahkan 

gabungan dari ketiga unsur tersebut. 

Menurut (Jahja&irvan, 2006:2) “Televisi telah menjadi sebuah keniscayaan 

dalam masyarakat dewasa ini. Kemampuan televisi yang sangat menakjubkan untuk 

menembus batas-batas yang sulit ditembus oleh media masa lainnya”. 

Kategori masyarakat yang harus dibedakan oleh perusahaan Televisi terdiri 

dari: 



1. Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan dan site-site perusahaan lainnya, 

seperti sekitar stasiun transmisi, dll Biasanya tuntutan yang muncul darimasyarakat 

sekitar perusahaan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung 

berupa: 

A) Keterbukaan akses pekerjaan. 

B) Keterbukaan informasi kenyamanan dari gangguan kesehatan 

    dan lingkungan. 

C) Masalah ganti rugi tanah yang transparan dan tidak merugikan 

    Masyarakat. 

2. Masyarakat umum (pemirsa) 

A) Proposi Tayangan– Karena umumnya penayangan acara televisi di  

Indonesia ini tidak tersegmen dalam kategori acara tertentu saja 

(misalnya hanya menayangkan berita saja), maka proposisi acara yang 

disampaikan harus disesuaikan dengan kebutuhan. 

B) Kualitas tayangan- Kualitas tayangan yang disajikan tidak hanya 

menampilkan unsur penyajian yang menarik, namun juga menekankan 

pada aspek etika. 

C)  Batas waktu– Batas waktu menjadi penting untuk melihat aspek 

stratifikasi usia penonton yang ada. Misalkan perusahaan Televisi tidak 

menayangkan film untuk orang dewasa pada waktu anak-anak bermain, 

atau tidak menayangkan rekontruksi ulang suatu kejadian kejahatan 

secara berulang-ulang terutama di waktu jam belajar anak-anak. 

 



5.1 Fungsi Televisi 

Lima fungsi televisi menurut (Hofman,1999:55 ) adalah : 

1. Pengawasan situasi masyarakat dan dunia 

Fungsi ini sering disebut informasi. Fungsi televisi yang sebenarnya adalah 

mengamati kejadian di dalam masyarakat dan kemudian melaporkannya 

sesuai dengan kenyataan. Seandainya fungsi ini diperhatikan betul, televisi 

dapat menjadi media komunikasi yang cukup demokratis, sejauh yang 

hidup didalam masyarakat dikembalikan lagi, kepada masyarakat lewat 

siaran. 

2. Menghubungkan satu dengan yang lain 

Televisi tidak berkesinambungan. Akan tetapi televisi yang menyerupai 

mozaik dapat menghubungkan hasil pengawasan satu sama lain jauh lebih 

gampang dari pada dokumen tertulis. Apabila televisi berfungsi sesuai 

dengan kepentingan masyarakat yang ditangkap oleh pembuat program, 

televisi sangat ampuh untuk membuka mata para permirsa. 

3. Menyalurkan kebudayaan 

Sebetulnya kebudayaan rakyat sudah cukup terangkat kalau televisi 

berfungsi sebagai pengawas masyarakat. Televisi sendiri tidak hanya 

mencari, tetapi juga ikut mengembangkan kebudayaan. Fungsi ini dilihat 

sebagai pendidikan, kebudayaan yang dikembangkan oleh televisi 

merupakan tujuan tanpa pesan khusus didalamnya. 

 

 



4. Hiburan 

Dalam kebudayaanaudiovisual segala-segalanya paling sedikit mempunyai 

unsur hiburan, kalau tidak menghibur umumnya sebuah sebuah tayangan 

tidak akan ditonton. Sekarang ini hiburan semakin diakui sebagai 

kebudayaan manusia. Tanpa hiburan manusia tidak dapat hidup wajar. 

Hiburan itu merupakan rekreasi, artinya berkat hiburan manusia menjadi 

lebih segar untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. 

5. Pengerahan masyarakat untuk bertindak dalam keadaan darurat. 

Dalam situasi tertentu, fungsi ini sangat masuk akal bila dilihat dari segi 

jangkauan khalayak/ pemirsa yang dapat dijangkau oleh media televisi itu 

sendiri. Namun dalam hal ini televisi harus cukup yakin bahwa tujuan 

utamanya adalah demi kepentingan rakyat dan tidak hanya untuk 

kepentingan sebuah sebuah elite yang ingin mempertahankan hak 

istimewanya, seperti yang sering terjadi dalam negara-negara totaliter yang 

anti demokratis 

5.2 Program Televisi 

Pada prisipnya siaran televisi diproduksi dan disiarkan berdasarkan apa yang 

penonton minati dan kehendaki. Mata acara yang disajikan harus relevan dengan 

kepentingan masyarakat, baik dari aspek sosio-kultural, sosio-ekonomi, dan sosio-

religi maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari” (Suwardi 

2006:27). 

Penentuan jenis program jenis program yang diminati dan dikehendaki 

pemirsa yang di modifikasi formula 5 W + 1 H, sebagai berikut 



Read 

Watch 

Hear  

Gambar 2.1 

Penentuan Jenis Program Televisi 

Who 

What 

When   program televisi 

Why 

Where 

How 

Sumber : Suwardi, Purnama. Seputar Bisnis dan Produksi Siaran Televisi. 

Sumatra Barat. TVRI Sumbar, 2006 

5.3 Program Siaran Agama Islam 

Menurut (Suwardi, 2006:209) : 

Siaran televisi telah memungkinkan dakwah seorang da ’i didengar secara 

luas sekaligus mempengaruhi khalayak dalam jumlah besar. Jumlah penonton siaran 

dakwah media televisi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendengar 

dakwah konvensional. 

Dalam pemanfaatan media siaran televisi para da’i tidak saja dituntut 

meningkatkan kemampuan berdakwahnya melalui perluasan dan pematangan isi dan 

substansi dakwah, tetapi juga dituntut meningkatkan kemampuannya 

mempresentasikan dakwah dalam kemasan infotaiment, edutainment, dan bahkan 

entertainment. Pilihan topik, kata, dan bahasa yang digunakan haruslah cerdas, lugas, 

dan sederhana, sehingga mudah difahami dan tidak membosankanaudience. 



Skema berikut Gambaran bagaiman seharusnya bahan atau materi dakwah 

dihimpun untuk memperkaya wawasan da’i dan wawasan penonton yang 

mendengarkan : 

    Apa       Siapa 

 

Mengapa 

Sumber : Suwardi, Purnama. Seputar Bisnis dan Produksi Siaran Televisi. 

Sumatra Barat. TVRI Sumbar, 2006. 

Gambar berikut di mengasumsikan bahwa fakta tanpa teori akan sedikit 

gunanya. Dan konteks dakwah yang ditunjang fakta dilandasi teori niscaya akan erat 

relevansi dan kaitanya dengan pola laku dan pengertian- pengertian dalam kehidupan 

manusia. Dan tujuan yang dapat dicapai dengan cara-cara yang efektif dan efisien, 

dan tingkat keuntungan yang dapat diukur semakin besarnya jumlah orang 

mendengarkan dan memahami isi dan substansi dakwah, untuk kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Sinetron 

Sinetron atau sinema elektronik yang dalam bahasa Inggrisnya disebut soap-

opera adalah merupakan salah satu program acara televisi. (Bignell 2004:46) dalam 

bukunya An Introduction to Television Studies mendefinisikan bahwa: 



Soap opera is a continuing drama serial involving a large number of 

characters in a specific location, focusing on relationships, emotion and 

reversals of fortune. 

Sinetron adalah drama serial bersambung yang didalamnya terdapat 

beberapa sejumlah karakter didalam lokasi tertentu, memfokuskan pada 

suatu hubungan, emosi dan keberuntungan dimasa yang akan datang. 

Program acara televisi ini lahir pada tahun 1980-an di TVRI (Televis 

Republik Indonesia). Sinetron semakin berkembang bersamaan dengan hadirnya lima 

stasiun televisi swasta di Indonesia : RCTI, SCTV, TPI, ANTV dan Indosiar ,awal 

tahun 1990-an. Saat itu terdapat regulasi yang mengharuskan setiap stasiun televisi 

memproduksi program lokal lebih banyak dibandingkan program non lokal. Sinetron 

menjadi unggulan program lokal dan merajai prime time hamper semua stasiun 

televisi. 

Sinetron berbeda dengan film. Sinetron adalah sebuah tayangan berseri yang 

dibuat sampai berpuluh-puluh episode, sementara film adalah sebuah tayangan lepas 

serta berdurasi pendek. Tema pada sinetron semua itu bergantung dari kreativitas 

pengarang. Para pengarang yang setiap kali mengarang, sungguh-sungguh 

menjalankan riset, karangan sinetron atau skenario yang diciptakan pasti terasa lebih 

hidup, logis, tidak terpisah dengan realitas yang ada di masyarakat (Wibowo, 

2007:226). 

 

 



6.1 Karakteristik Sinetron 

Acara sinetron mempunyai ciri khas tersendiri. Di dalamnya, terdapat isi 

pesan yang berhubungan dengan nilai dan tradisi luhur budaya nasional. Adapun 

beberapa faktor yang membuat paket acara ini disukai (Kuswandi, 1996:130), yaitu: 

A.  Isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsa. 

B. Isi pesannya mengandung cerminan tradisi nilai luhur dan budaya 

masyarakat (pemirsa) 

C. Isi pesannya lebih banyak mengangkat permasalahan atau persoalan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Kehadiran sinetron merupakan satu bentuk aktualitas komunikasi dan 

interaksi manusia yang diolah berdasarkan alur cerita, untuk mengangkat 

permasalahan hidup manusia sehari-hari. Banyaknya sinetron yang menggambarkan 

sisi-sisi sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, tentu sangat bermanfaat 

bagi pemirsa dalam menentukan sikap. Pesan-pesan sinetron terkadang terungkap 

secara simbolis dalam alur ceritanya. 

Isi pesan sinetron di televisi harus dapat mewujudkan dan mengekspresikan 

kenyataan sosial masyarakat, tanpa melepaskan diri dari lingkaran budaya pemirsa 

yang heterogen.  

Paket sinetron yang tampil di televisi adalah salah satu bentuk untuk 

mendidik masyarakat dalam bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan tatanan 

norma dan nilai budaya masyarakat setempat (Kuswandi, 1996:131-133). 



H. Teori Perbedaan Individu (Individual Differences Theory) 

Individual Differences Theory (Teori Perbedaan Individual), teori yang 

dikeluarkan oleh Melvin D. Defleur ini menelaah perbedaan-perbedaan di antara 

individu-individu sebagai sasaran media massa ketika mereka diterpa sehingga 

menimbulkan efek tertentu. Menurut teori ini individu-individu sebagai anggota 

khalayak sasaran media massa secara selektif, menaruh perhatian kepada pesan-pesan 

terutama jika berkaitan dengan kepentingannya− konsisten dengan sikap-sikapnya, 

sesuai dengan kepercayaannya yang didukung oleh nilai-nilainya. Sehingga 

tanggapannya terhadap pesan-pesan tersebut diubah oleh tatanan psikologisnya. Jadi, 

efek media massa pada khalayak massa itu tidak seragam melainkan beragam 

disebabkan secara individual berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaannya. 

(Effendy 2003: 275). 

Anggapan dasar dari teori ini ialah bahwa manusia amat bervariasi dalam 

organisasi psikologisnya secara pribadi. Variasi ini sebagian dimulai dari dukungan 

perbedaan secara biologis, tetapi ini dikarenakan pengetahuan secara individual yang 

berbeda. Manusia yang dibesarkan dalam lingkungan yang secara tajam berbeda, 

menghadapi titik-titik pandangan yang berbeda secara tajam pula. Dari lingkungan 

yang dipelajarinya itu, mereka menghendaki seperangkat sikap, nilai, dan 

kepercayaan yang merupakan tatanan psikologisnya masing-masing pribadi yang 

membedakannya dari yang lain. (Effendy 2003: 275) 

Teori perbedaan individual ini mengandung rangsangan-rangsangan khusus 

yang menimbulkan interaksi yang berbeda dengan watak-watak perorangan anggota 

khalayak. Oleh karena terdapat perbedaan individual pada setiap pribadi anggota 



khalayak itu maka secara alamiah dapat diduga akan muncul efek yang bervariasi 

sesuai dengan perbedaan individual itu. Tetapi dengan berpegang tetap pada pengaruh 

variabel-variabel kepribadian (yakni mengganggap khalayak memiliki ciri-ciri 

kepribadian yang sama) teori tersebut tetap akan  

memprediksi keseragaman tanggapan terhadap pesan tertentu (jika variabel 

antara bersifat seragam). (Effendy 2003: 275-276). 

Individual Differences Theory menyebutkan bahwa khalayak yang secara 

selektif memperhatikan suatu pesan komunikasi, khususnya jika berkaitan dengan 

kepentingannya, akan sesuai dengan sikapnya, kepercayaannya dan nilai-nilainya. 

Tanggapannya terhadap pesan komunikasi itu akan diubah oleh tatanan 

psikologisnya.(Effendy 2003 : 316). 

I. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Peneliti menganggap metodologi ini sangat sesuai karena 

penelitian ini mengukur data yang berbentuk kata-kata. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati didukung oleh 

studi literature atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka 

berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik 

(Moleong, 2000:3) 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Penelitian Deskriptif, 

yaitu menggambarkan suatu peristiwa yang ingin diteliti. Issac dan Michael 



mengatakan bahwa metode deskriptif bertujuan sebagai penelitian survai atau 

penelitian observasional. (Rahmat, 2004 : 24). 

Penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran dan melakukan 

pengamatan dari sebuah penelitian dengan cara pengumpulan data sebanyak 

mungkin. Begitu juga dengan penelitian tentang persepsi mahasiswa aktivis 

IMM koms. FISIP. Universitas Muhammadiyah Malang terhadap tayangan 

sinetron islam KTP. Dimana peneliti harus terjun langsung dan melakukan 

pengamatan terhadap subyek, bagaimana persepsi mereka mengenai sinetron 

islam KTP. 

 

 

2.   Subjek penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Peneliti mengambil subjek yaitu mahasiswa aktivis IMM koms. 

FISIP. Universitas Muhammadiyah Malang. yang pernah menyaksikan 

Sinetron Islam KTP dengan frekuensi 3-4 kali. Dimana data responden 

disajikan dalam pembahasan data informan dan penyajian data. 

b. Teknik Pengambilan subjek penelitian 

Teknik pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan 

Sampling Purposive. Sampling Purposive adalah teknik pengambilan dengan 

beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dal hal ini pertimbangan yang 

dimaksud misalnya orang tersebut paling tahu dan mengerti dan sesuai dengan 



yang kita harapkan. Dan orang tersebut adalah orang yang ahli dalam 

bidangnya (Sugiyono, 2007 : 85).  

Pengambilan informan adalah menggunakan wawancara dengan 

beberapa kriteria yang ditentukan, seperti yang menonton acara sinetron Islam 

KTP serta dengan beberapa penjelasan dan sesuai apa yang kita harapkan atau 

orang yang paling paham dengan acara sinetron Islam KTP itu sendiri. 

Adapun karateristik informan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa aktivis IMM koms. FISIP. Universitas Muhammadiyah Malang 

yang pernah menyaksikan Sinetron Islam KTP dengan frekuensi 3-4 kali. 

2. Mahasiswa aktivis IMM koms. FISIP. Universitas Muhammadiyah Malang 

yang masih aktif atau non aktif di dalam organisasi dan menonton tayangan 

sinetron islam KTP. 

Dengan karakterisitik subjek penelitian yang telah dijelaskan. Peneliti 

bisa menerima data yang diberikan responden lebih jelas dan detail untuk di 

jadikan penelitian tentang persepsi mahasiswa aktivis IMM koms. FISIP. 

Universitas Muhammadiyah Malang tentang nilai dakwah islam terhadap 

tayangan sinetron islam KTP. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket dan 

wawancara. Dengan pengumpulan data tersebut diharapkan data yang 

diperoleh maksimal. 

a. Angket 



 Angket adalah seperangkat pertanyaan yang tertulis dan di berikan 

kepada responden untuk di jawab. Dan angket itu sendiri diberikan 

kepada responden untuk mendapatkan data tentang persepsi Mahasiswa 

terhadap tayangan sinetron Islam KTP. 

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 

4. Lokasi dan Waktu 

Penelitian tentang persepsi aktivis mahasiswa islam tentang nilai dakwah 

islam di sinetron akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Karena fokus penelitian tentang mahasiwa aktivis IMM koms. FISIP. Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni 2011. Dimana pada bulan 

tersebut Kurikulum Belajar Mengajar (KBM) semester genap berlangsung. 

5. Fokus Penelitian 

Dalam fokus penelitian, peneliti lebih fokus terhadap tayangan Islam 

KTP di SCTV. Dimana Islam KTP sendiri lebih kreatif dan interaktif dalam hal: 



a. Konten sinetron yang di tampilkan sangat menginspirasi bagi 

masyarakat muslim untuk senantiasa menjalankan perintah agama 

b. Penayangan program acara yang sesuai dengan waktu berkumpul 

dengan keluarga sampai waktu istirahat pada malam hari. 

c. Adanya adegan-adegan komedi dan bacaan ayat-ayat alquran 

d. Salah satu sinetron dengan episode terbanyak di Indonesia. 

Setelah melihat fokus penelitian diatas, peneliti berharap mahasiswa 

memberikan persepsi terhadap tayangan sinetron Islam KTP di SCTV (Studi Pada 

Mahasiswa IMM Komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Malang Tentang 

Sinetron Islam KTP). 

6. Analisis Data 

Prosedur data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berjalan dengan 

data, pengorganisasian data, memilahmilah data menjadi satukesatuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain (Moleong, 2005 : 248). Dengan demikian laporan lapangan yang detail dapat 

berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan 

pikiran apa yang tersembunyi dibalik cerita mereka dan akhirnya dapat diciptakan 

suatu konsep. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penelitian dalam proses 

analisis adalah: 

a. Mewancarai sebagian anggota IMM yang memenuhi kriteria 

sebagai informan. 

b. Mengelompokan dan menyajikan data hasil wawancara 



c. Memberikan penjelasan terhadap data. 

d. Menarik kesimpulan dan penyajian laporan untuk pengoreksian. 

7. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Meleong dijelaskan untuk menghindari kesalahan atau 

kekeliruan data yang telah terkumpul,perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. 

Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria deraja kepercayaan 

(crebility) dengan teknik trianggulasi,ketekunan pengamatan, pengecekan teman 

sejawat. 

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang 

didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai 

pembanding terhadap data yang telah ada. Trigulasi yang digunakan adalah 

trigulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil obserfasi, hasil 

pekerjaan siswa dan hasil wawancara terhadap subjek yang ditekankan pada 

penerapan metode bantuan alat pada efektif membaca . 

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan 

yang diteliti, rinci dan terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung 

yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subjek agar data 

yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengecekan teman 

sejawat atau kolega dilakukan dalam bentuk diskusi mengenai proses dan hasil 

penelitian dengan harapan untuk memperoleh masukan baik dari segi metodelogi 

maupun pelaksanaan tindakan. 

 


