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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Era Globalisasi saat ini kehidupan manusia tidak  dapat 

dipisahkan dengan   kebutuhan teknologi informasi dan hiburan. Hal ini 

didukung dengan adanya media massa yang dapat menghasilkan uang 

dengan menyajikan informasi dan hiburan setiap harinya. Dengan adanya 

perkembangan teknologi komunikasi yang sangat signifikan menjadikan 

hubungan dengan Negara lain hampir tidak terbatas. Bukti kemajuan 

teknologi dengan terciptanya Radio, Televisi, Internet dan lain – lain.   

Televisi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Dibuktikan dengan munculnya televisi-televisi swasta baru yang 

muncul setelah dikeluarkannya regulasi tentang Televisi swasta pada 

tanggal 24 Agustus 1990. RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), SCTV 

(Surya Citra Televisi), AN-TV (Cakrawala Andalas Televisi) dan 

TRANSTV, itu semua merupakan Televisi swasta yang hadir di Indonesia. 

(sumber :https://pakarkomunikasi.com/sejarah-televisi-di-indonesia) 

Menjamurnya televisi di Indonesia menjadi persaingan media yang 

berdampak pada informasi dan hiburan yang diberikan. Banyak media 

Televisi yang lebih memilih mengedepankan unsur hiburan dan 

mengesampingkan unsur mendidik dalam program acaranya. Hiburan 

dijadikan salah satu daya tarik untuk mengejar rating agar sponsor lebih  

untuk memasang iklan dalam setiap program acara yang disajikan oleh 
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televisi. Saat ini masyarakat cenderung lebih menyukai tayangan berupa 

hiburan ringan yang tidak membutuhkan konsentrasi atau berfikir untuk 

melihatnya. 

Pengelolaan media massa Televisi saat ini telah mengubah Televisi 

menjadi industri yang menjual berbagai aspek kehidupan untuk 

dipertontonkan kepada masyarakat. Salah satunya yang lazim ditayangkan 

adalah agama. Agama dengan berbagai aspek yang didalamnya tidak  

pernah luput dijadikan bahan eksploitasi kedalam berbagai macam bentuk 

tayangan.  

Masyarakat modern cenderung mengandalkan media massa melalui 

program acara agamanya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah 

kehidupan. Agama islam adalah agama mayoritas penduduk di Indonesia. 

Meningkatnya bisnis tausiyah di tahun 2000-an membuktikan bahwa 

masyarakat memandang penting agama dan membutuhkan pengetahuan-

pengetahuan tentang agama. Puncaknya pada bulan Ramadhan semua 

stasiun televisi berlomba-lomba sekreatif mungkin membuat acara-acara 

yang berbau agama untuk menyedot penonton. Secara pendapatan, media 

massa akan lebih mendapatkan keuntungan besar dengan iklan yang 

dipasang pada setiap program acara yang berbau agama.  

Kuatnya kepentingan ekonomis dalam tayangan berbau agama yang 

berorientasi pada dakwah, Televisi sebagai media dakwah yang memiliki 

pengaruh kuat untuk mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat. 

Berbeda dengan media lainnya, Televisi merupakan media berupa Audio 

dan Visual sehingga bisa membuat segala sesuatu yang disampaikan oleh 
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Televisi lebih mudah sampai ke benak penonton. Dengan ini  penonton lebih 

mudah mengingat apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, Televisi media yang 

paling baik untuk dijadikan sebagai media dakwah. 

Banyaknya program-program acara yang mengandung unsur agama 

seperti Islam itu indah di Transtv,mamah dan aa’ di Indosiar , Khazanah di 

Trans7 dan Curahan Hati Perempuan di Transtv. Guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang haus akan pengetahuan agama saat ini didukung dengan 

semakin banyaknya acara keaagamaan program. Beberapa siaran keagamaan 

tayang pada waktu-waktu yang sering ditonton audien, hal tersebut 

merupakan strategi pengelola media untuk mendapatkan rating yang lebih 

tinggi dari pesaingnya dan mendongkrak pendapatan. 

Talkshow “Curahan Hati Perempuan” sebagai salah satu sarana dan 

prasarana untuk mempermudah komunikasi. Sebagai media yang 

membantu pemirsa (khususnya perempuan) memahami makna dan hal-hal 

positif yang bisa dipelajari dari pengalaman kehidupan  sehari-hari. Seperti 

konflik dan segala permasalahan dalam kehidupan seorang perempuan. 

Maraknya kasus tindakan ketidakadilan terhadap perempuan dalam konteks 

social menimbulkan perselisihan antara perempuan dan pasanganya dalam 

menjalin komunikasi terhadap kehidupan sehari – hari. Mengingat 

dalamnya makna hubungan yang tejadi diantara perempuan dan 

pasangannya, kedua insan yang terlibat didalamnya haruslah berusaha 

menciptakan suasana yang harmonis pada kehidupan mereka. Seiring 

perjalannya, tidak selalu hubungan perempuan dan pasangannya diwarnai 

dengan keharmonisan dikehidupan sehari-harinya. Prahara yang dialami 
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perempuan didalam rumah tangganya bukan suatu hal yang biasa terjadi 

dimasyarakat umum. Akan tetapi suatu permasalahan yang didalam rumah 

tangga jika tidak diselesaikan dengan baik dapat mengakibatkan perceraian. 

Kasus perceraian sendiri didalam sebuah rumah tangga nantinya dimana 

perempuan sulit menerima kenyataan jika kini dirinya sendiri dan harus 

menyesuaikan keadaan mejadi sendiri setlah sekian lama selalu didampingi 

pasangan. 

Ketidak adilan terhadap perempuan yang dihasilkan oleh kontruksi 

social dipengarui oleh lokasi global perempuan tinggal. Hal ini yang 

memiliki andil dalam cara pandang perempuan dan pasanganya bahwa 

ketidaksetaraan serta perbedaan dalam hubungan perempuan dan 

pasanganya disebabkan oleh usia, ras, status perkawinan, agama dan etnis.  

Itulah yang menjadi permasalahan pada perempuan yang tidak memiliki 

ruang gerak social secara luas dan menjadi tabu jika perempuan ikut andil 

dalam ranah publik 

 Dengan ini media televisi memberikan wadah bagi perempuan yang 

tidak memiliki ruang kebebasan dalam ranah publik, salah satu upaya Trans 

TV dalam melaksanakan fungsi media massa dengan menanyangkan 

program talkshow “Curahan Hati Perempuan” Trans TV dengan tujuan 

menginspirasi perempuan. Pada Talkshow curahan hati perempuan 

mengajak wanita untuk menjadi kuat serta tidak merasakan sendiri terhadap 

permasalahan yang dialami. Ditayangkanya acara talkshow ini agar wanita 

menjadi lebih baik dalam merespon masalah. Program ini di pandu oleh artis 

Maudy Koesnaedi sebagai host dan dua orang co-host yakni Roslina Verauli 
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sebagai pakar psikologi dan Oki Setiana Dewi sebagai  pakar ilmu agama 

islam (Ustadzah).   

Talkshow ini dikemas sangat menarik dan inspiratif karena talkshow 

ini melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut padang, salah satunya 

dari segi hukum Islam. Agama mempunyai peran yang cukup besar dalam 

kehidupan masyarakat, dengan kesadaran beragama yang tinggi dapat 

menggerakkan masyarakat untuk lebih memajukan dirinya sesuai dengan 

perubahan zaman. Ditambah dengan religius yang sangat  tinggi membawa 

dampak dalam kehidupan sehari – hari serta munculnya keharmonisan baik 

pada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Pada talkshow Curahan Hati Perempuan di TransTV dikemas 

dengan melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang yakni dari 

segi agama dan segi psikologis. Agama mempunyai peran yang cukup besar 

kehidupan masyarakat, terutama agama Islam karena didalam agama Islam 

semua hal manusia diatur agar menjadi selamat, sejahtera, aman, dan damai. 

Aturan-aturan itu disebut dengan hukum dimana hukum dalam Islam ini 

mengandung sebuah tuntunan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu 

hal.   

Pada saat ini siaran agama melalui televisi hanya merupakan bagian 

kecil dari menu siaran yang mengakibatkan masyarakat masih minim 

pengetahuan tentang agama. Dalam Islam setiap orang memiliki kedudukan 

yang sama didepan hukum dan pengadilan tidak dibedahkan status sosial 

masing-masing individu tersebut. Jelas bahwa hukum Islam itu luas, bahkan 

luasnya hukum Islam tersebut masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan 
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aspek-aspek yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikinlah 

Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan antar manusia terutama 

dalam hal muamalah.  Dimana muamalah adalah aturan Allah yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi untuk 

mencapai tujuan akhirat, yang termasuk dalam hal muamalah yakni hukum 

yang mengatur tentang pernikahan, tentang warisan dan seluk beluknya, 

masalah kebendaan dan hak-hak atas benda. Dalam hal ini masalah 

muamalah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena 

hampir tidak ada manusia yang tidak terkibat dalam aktifitas muamalah. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil dengan judul  

“Materi Muamalah yang Muncul dalam Talkshow Perempuan (Analisis Isi 

Pada  Talkshow Curahan Hati Perempuan TransTV)”. Selain itu peneliti 

juga tertarik sejauh mana program acara talk show curahan hati perempuan 

memberi dampak terhadap masyarakat khususnya perempuan dalam 

mengetahui materi muamalah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang terpaparkan diatas, maka pokok 

masalah yang akan dirumuskan dari penelitian ini adalah “Seberapa besar 

frekuensi kemunculan materi muamalah dalam tayangan program talkshow 

“Curahan Hati Perempuan” di TRANSTV ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar frekuensi 

kemunculan materi muamalah  dalam tayangan program talkshow “Curahan 

Hati Perempuan” di TRANS TV.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya peneliti mengharapkan beberapa manfaat 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara praktis maupun 

akademis yang diantaranya sebagai berikut :  

1.4.1  Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti-peneliti 

lain untuk lebih mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian 

media di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

tambahan informasi bagi masalah penelitian selanjutnya terutama yang 

berhubungan dengan studi perfilman dan pertelevisian. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi program dakwah 

yang bersangkutan untuk bahan evaluasi serta bahan untuk memperbaiki 

program dakwah sehingga program dakwah yang dibawakan dapat 

membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat secara luas tidak 

hanya mengejar rating semata. 

 

 

 


