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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Dakwah 

Dakwah dan Komunikasi adalah sebuah proses aktivitas yang hampir sama, 

meski terdapat perbedaan- perbedaan yang mendalam. Pengertian dakwah sendiri 

tidak jauh berbeda dengan komunikasi. Hanya saja yang dibedakan dari bentuk 

komunikasi lainnya adalah pada acara dan tujuan yang akan dicapai.Jika 

komunikasi bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa. Komunikasi 

dakwah terjadi pada saat adanya da’i memberikan materi tentang keagaman kepada 

seorang mad’u. Melalui komunikasi dakwah yang prosesnya adalah sebuah 

penyampaian informasi atau pesan seseorang kepada kelompok yang berdasarkan 

Al-Quran dan hadits dimana bentuk penyampaiannya berupa lambang atau symbol 

dengan harapan komunikasi dakwah dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku 

seseorang menjadi lebih baik sesuai ajaran Islam. Pada umumnya dakwah 

sangatdibutuhkan untuk kerohanian manusia dimana diperlukan juga sebuah kajian 

komunikasi dalam lingkup dakwah yang biasanya dikenal dengan komunikasi 

dakwah dengan cara penyampaian bisa secara lisan maupun dengan tidak langsung 

tetapi melalui media. (Ilaihi 2010:26) 

Media dakwah pada saat ini sangat canggih dan beragam pula media yang 

digunakan, salah satunya media komunikasi dakwah pada televisi, dimana program 

yang bernuansa kerohanian (keislaman) semacam itu terkadang dimanfaatkan oleh 

pengelolah media untuk mengejar rating agar tetap tinggi ataulebih tinggi dari 
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televisi pesaingnya. Meskipun penanyangan keagamaan ditelevisi telah ditambah 

porsinya nampaknya juga tidak berdampak banyak untuk perubahan pada 

kesholehan individual ataupun social audien. Padahal dengan adanya media 

dakwah diharapkan adanya partisipasi dari mad’u atas ide-ide atau pesan-pesan 

yang disampaikan oleh pihak da’i dimana dari pesan yang disampaikan tersebut 

terjadi perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan. 

 Seperti halnya yang sudah kita ketahui, bahwa dakwah merupkan suatu 

rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dimana tujuan tersebut dimaksud untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak 

langkah dakwah. Komunikasi dakwah dapat dikatakan efektif apabila terciptanya 

realatif sama atau apabila hasil komunikasinya relatif sesuai dengan yang 

diharapkan, maka metode, materi dan segala hal yang berkaitan dengan itu harus 

sesuai dengan karakteristik komunikan yang menjadi sasaran dakwah itu sendiri. 

Jika keduanya sesuai maka secaara tidak langsung dakwah akan dengan mudah 

menyentuh sasaran sesuai yang ditetapkan. 

Kegiatan dakwah adalah sebuah kegiatan komunikasi, dimana Dai 

mengkomunikasikan pesan dakwah kepada Mad’u, baik secara perseorangan 

maupun kelompok. Karena sebagian dakwah adalah proses komunikasi dimana 

memiliki beberapa unsur-unsur yang mendukung berhasilnya aktivitas tersebut. 

Unsur-unsur tersebut adalah: 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

10 

 

a. Da’i (Pelaku Dakwah)   

Yang dimaksud da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan 

maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara indivisu, kelompok atau 

berbentuk organisasi atau lembaga. Dalam konteks komunikasi, da’i sama dengan 

seorang komunikator dimana seorang da’i (komunikator) memiliki perilaku yang 

shaleh, karena itu adalah salah satu sumber rujukan masyarakat. 

Da’i juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam 

semesta dan kehidupan serta apa yang dijadirkan dakwah untuk memberikan 

solusi terhadap problema yang dihadapi manusia dan metode yang dihadirkan 

dakwah untuk memberikan solusi terhadap problema yang dihadapi manusia dan 

metode yang disampaikan menjadikan manusia secara perilaku dan pemikiran 

tidak melenceng. 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

Mad’u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima 

dakwah, baik sebagai indivisu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang 

beragama islam maupun tidak atau dengan kata lain manusia keseluruan.  

Di dalam mad’u, dakwah disampaikan kepada manusia yang belum beragama 

Islam dengan maksud untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Sedangkan 

kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah disampaikan untuk 

meningkatkan kualitas Iman , Islam dan Ihsan.  

 

 

c. Maddah (Materi Dakwah) 
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Maddah dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i 

pada mad’u. Bersumber kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits yang meliputi aqidah , 

syariah , muamalah dan akhlaq. Materiyang akan disampaikan oleh seorang da’i 

harus sama juga dengan metode dan media serta objek dakwahnya.  

d. Wasilah (Media Dakwah) 

Yaitu alat yang dipergunakan untuk menyapaikan materi agama (ajaran 

Islam) kepada mad’u. Dengan media diharapkan materi akan dapat sampai kepada 

mad’u dengan tepat, sehingga sesuai dengan tujuan yang di harapkan. 

e. Thariqah (Metode Dakwah) 

Sebuah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan 

ajaran materi dakwah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat 

penting perannya, bila sebuah pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat 

metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan (Aziz, 

2004:123). 

f. Atsar (Efek Dakwah) 

Atsar (Efek) sering di sebut dengan feed back (umpan balik). Hamper 

setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Jika dakwah telah dilakukan 

seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, thariqah maka akan timbul respons 

dan efek atsar (efek) pada mad’u (Penerima dakwah).  

 

 

 

 

2.2  Materi Muamalah 
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Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara 

sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan 

kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta 

(Zuhdi, 1988:2).  

Islammerupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar 

posisinya dari pada urusan ibadah. Islamlebih banyak memperhatikan aspek 

kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Ibadah dalam muamalah disini 

diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah SWT, cakupan 

aspek muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah (Aziz, 2004:115) 

Aturan atau ketentuan muamalah bersifat fleksibel dan dinamis, sesuai 

dengan keadaan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang dan berubah, 

maka sebaliknya ketentuan akidah bersifat menentukan. Artinya sudah ditentukan 

sebagaimana telah dirumuskan dalam ajaran Arkanul Iman. Bahwa seseorang tidak 

boleh menambah ataau mengurangi ajaran Arkanul Iman, karena Akidah Islamiyah 

(keprcayaan dalam Islam) harus mempunyai landasan yang kuat, yaitu Al-Quran 

dan Hadis Mutawatir. (Zuhdi, 1998:9) 

Pembagian fiqih muamalah yang dikemukakan ulama fiqih sangat 

bervariasi bergantung pada sudut pandang mereka mengkonsepsikan dalam 

pengertian luas atau dalam pengertian sempit. Menurut Ibnu Abidin secara garis 

besar pembahasan-pembahasan fiqih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu 

Hukum Kebendaan (Mua’wadhoh Maliyah), Hukum Perkawinan (Munakahat), 

Hukum Acara (Muhasanat), Pinjaman (Amanah dan Ariyyah) dan Harta 

Peninggalan (Tirkah) (Aziz, 2004:121). 
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2.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Perkembangan teknolgi komunikasi yang sangat pesat, sangat di rasakan oleh 

keseluruhan kalangan masyarakat. Dari masyarakat kelas menengah ke atas hingga 

masyarakat kelas bawah. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya masyarakat 

yang telah memiliki televisi di lingkungan setiap rumah mereka masing-masing. 

Sebagai media audio visual, televisi di nilai sebagai media yang paling berhasil 

dalam menyebarkan informasi, cerita atau segala sesuatu yang di sampaikan lebih 

menarik dan meyenangkan pemirsa di bandingkan media komunikasi lainnya, 

seperti media cetak dan radio. Sehingga pesan yang di sampaikan melaui televisi 

dapat secara cepat di tangkap oleh pemirsa, karena televisi saat ini sudah menjadi 

kebutuhan masyarakat.  

Televisi adalah media komunikasi yang paling sering di tuduh memberikan 

efek paling besar bagi audiensnya. Dalam bukunya Morrisan (2008)mengutip 

pendapat Jalaludin Rahmat bahwa : penggunaan media adalah salah satu cara 

memperoleh pemenuhan kebutuhan, maka efek media sekarang di definisikan 

sebagai situasi ketika pemuasan kebutuhan tercapai. 

Televisi memiliki daya tarik yang lebih kuat dibanding dengan radio. Radio     

mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur-unsur kata-kata, music, dan 

sound effect. Sedangkan televisi, memiliki ketiga unsur tersebut dan ditambah 

dengan visual gambar. Daya tarik ini selain melebihi daya tarik radio juga melebihi 

daya tarik film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati di rumah dengan sangat 

nyaman. 
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Sifat-sifat negatif dari siaran radio terdapat pula pada siaran televisi. Adanya 

sifat-sifat itu harus diatasi oleh para petugas siaran televisi dan mereka yang tampil 

di layar televisi. Pada segi visualnya, film adalah gambar yang bergerak (moving 

picture), demikian pula televisi. Hanya saja gambar-gambar yang bergerak dalam 

film itu berlangsung secara mekanis sedangkan pada televisi berlangsung secara 

elektronis. Mekanis adalah bahwa film yang tampak oleh penonton-penonton di 

gedung bioskop itu adalah berbentuk gambar-gambar yang terbuat dari celluloid 

yang transparan dengan jumlah yang banyak yang apabila digerakkan melalui 

cahaya yang kuat akan tampak pada layar seperti gambar yang hidup. 

Sedangkan televisi, gambar-gambar yang hidup yang tampak pada layar tidak 

berasal dari bahan yang memiliki wujud. Sebuah objek yang terkena sasaran lensa 

kamera diubah menjadi getaran ini tertangkap oleh antenna pesawat televisi, dalam 

pesawat ini akan mengalami perubahan kembali menjadi gambar-gambar yang 

hidup yang segalanya sama dengan obyek yang terkena kamera. (Wahyudi, 

1993:35) 

Media massa terutama televisi adalah satu bentuk media yang cara 

penyampaian pesannya dilakukan dengan menggunakan dua indra yaitu indra 

penglihatan (secara visual) maupun dengan indra pendengaran (secara audio) 

sehingga penerimaan atas segala bentuk tayangan ataupun aspirasi yang disajikan 

oleh media terutama televisi akan dengan mudah dinikmati oleh khalayak luas 

dengan waktu dan saluran yang sama, dimana semua ini tidak pernah lepas dari 

kecanggihan teknologi yang telah berkembang dengan pesat. (Wahyudi, 1993:47) 
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Dengan demikian pada diri seseorang akan timbul suatu minat apabila orang 

tersebut mempunyai perhatian pada benda ataupun pada kegiatan tersebut. Adanya 

program-program yang mengandung unsur hiburan yang disiarkan oleh stasiun 

televisi diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pelengkap dalam penyerapan 

audience terhadap berbagai pengetahuan dan informasi yang disajikan, sehingga 

khalayak mempunyai motivasi untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui 

dari media tersebut. 

2.4  Program Acara Televisi 

Kata program itu sendiri berasal dari bahasa inggris programme atau 

program yang berati acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak 

menggunakan kata program untuk acara tetapi istilah “siaran” yang didefinisikan 

sebagai pesan atau ragkain pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Program 

acara televisi adalah mata acar yang di siarkan oleh stasiun televisi, baik harian, 

mingguan, tengah bulan, bulanan, triwulan, tengah tahun, dan tahunan (Wahyudi, 

1993:22) 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat ragam. Pada dasarnya, apa saja 

bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik 

kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai macam program yang 

menarik. Berbagai jenis program itu dapat dikelompokan menjadi dua bagian 

besar jenisnya, yaitu : 

 a.  Program Informasi (News) 
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Program .informa adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan atau informasi kepada khlayak 

audience. Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar 

yaitu berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news). 

1.  Berita keras atau hard news adalah segala informasi pentiang dan 

atau menarik yang harus segera di siarkan oleh media penyiaran 

keran sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui 

khlayak audien secepatnya. Berita keras dapat dibagi ke dalam 

beberapa bentuk berita yaitu : 

a) Straight news berati berita “langsung” (straight), maksudnya 

suatu berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya 

menyajikan informasi terpenting saja yang mencakup 

5W+1H (who , what , where, when , why dan how) terhadap 

suatu peristiwa yang diberitakan  

b) Feature adalah berita ringan namun menarik. Pengertian 

menarik disini adalah informasi yang lucu unik, aneh, 

menimbulkan kekaguman dan sebagainya. 

c) Infotaiment adalah salah satu bentuk berita  keras karena 

memuat informasi yang harus segera di tayangkan. 

2.  Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan 

menarik yang di sampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak 

bersifat harus segera ditayangkan.Program yang masuk ke dalam 

berita lunak ini adalah : 
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a) Current Affair, adalah program yang menyajikan informasi 

yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul 

sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam.   

b) Magazine, adalah program yang menampilkan informasi 

ringan namun mendalam atau dengan kata lain magazine 

adalah feature dengan durasi yang lebih panjang. 

c) Dokumenter, adalah program informasi yang bertujuan 

untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan 

menarik. 

d) Talk Show, adalah program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang 

dipandu oleh seorang pembawa acara (host). 

b.   Program Hiburan (entertaiment) 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audience dalam bentuk lagu, musik, cerita dan permainan. 

Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, musik, 

dan permianan atau game. 

 1. Drama adalah pertunjukan (show) yang menyajikan cerita mengenai 

kehidupan masyarakat. 

2. Musik, program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu 

video klip atau konser. Program music berupa konser dapat 

dilakukan di lapangan (outdoor) ataupun di dalam studio 
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3. Reality show, sesuai dengan namanya maka program ini mencoba 

menyajikan suatu situasi seperti konflik, persaingan atau hubungan 

berdasarkan realitas yang sebenarnya. 

Selain pembagian jenis program berdasarkan skema di atas terdapat 

pula    pembagian program berdasarkan suatu program itu bersofat faktual 

atau fiktif. Program faktual antara lain meliputi program berita, documenter, 

atau reality show. Sementara program yang bersifat fiktif antara lain 

program drama atau komedi (Morrisan, 2008:208).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.5 Talkshow 

Talk show atau gelar wicara adalah suatu jenis acara televisi atau 

radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok 

orang "tamu" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan 

dipandu oleh pemandu gelar wicara meraka yang di undang adalah orang-

orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang di 

perbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas 

(Morissan, 2008:222).   

Program Talk show sebenarnya program yang dapat memperkaya 

wawasan penonton akan suatu permasalahan. Namun tetap saja program 

tersebut tidak menarik jika tidak dilakukan upaya-upaya untuk membuat 

program menjadi menarik. Kunci dari kesuksesan program  Talk show ini 

adalah kemampuan moderator dalam hal ini presenter dalam mengendalikan 

dan menjaga pembicaraan agar tetap segar. Tentu saja topik dan pemilihan 

tokoh yang saling berhadapan dalam topik tersebut akan menjadi perdebatan 

sangat menarik. Maka dari itu perencanaan juga merupakan bagian yang 
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penting. Selain permasalahn menarik, program Talk show juga harus 

menghadirkan tokoh yang menarik. Ada tiga kategori tokoh yang menarik, 

yang pertama adalah public figure atau idola masyarakat. Kedua, salah satu 

tokoh yang paling ahli atau dianggap paling menguasai bidang atau 

permasalahan. Ketiga, tokoh yang kontroversi, kritis dan vokal.  Daya tarik 

dalam program talkshow ini disamping topic dan tamu tokoh yang menarik, 

adalah pertanyaan-pertanyaan cerdas dan humor dari presenter. 

 Talk show di kategorikan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Talk show yang sifatnya ringan dan menghibur. Talk show yang sifatnya 

ringan dan menghibur termasuk dalam kategori informasi. 

b. Talk show yang sifatnya formal dan serius. Talk show yang sifatnya 

formal dan serius termasuk dalam kategori berita. 

Talk show biasanya di sampaikan dalam suasana yang santai dengan 

penuh keakraban yang menghadirkan satu atau lebih narasumber untuk 

membahas topik yang sedang hangat. Topik-topik yang sifatnya ringan dan 

mudah dicerna oleh pemirsa. Suasana ringan  dan santai itu juga tercermin 

dari kepiawaian si pembawa acara (host) alias moderator yang 

menghidupkan suasana dengan komentar-komentar atau ulah jahil yang 

memancing tawa. 

2.6 Talkshow Sebagai Media Dakwah  

Talkshow sebagai media dakwah, berarti televisi telah menjadi alat 

bantu efektif dalam berdakwah yang berperan menambah pengetahuan 
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tentang agama sehingga dapat membentuk keberhasilan dakwah.Akhir - 

akhir ini kita disuguhkan acara - acara benuansa islami dengan metode  

kajian  Islam  dengan  berbagai  model  dan  ciri  khas  seorang  penceramah,  

baik ustadz   atau   ustadzah.   Mulai   dari   konsep   yang   model   serius   

dengan tafsir kontemporer sampai yang banyak guyonan di dalamnya.  

Talkshow sebagai media dakwah memiliki peranan yang cukup 

signifikan dalam penyebaran pesan keagamaan. Pada dasarnya setiap agama 

berusaha untuk menyiarkan ajaran-ajaran agamanya, terutama agama Islam. 

Bagaimanapun, Islam sebagai agama dakwah, ajaran-ajarannya harus 

senantiasa disampaikan kepada umat Islam atau kepada seluruh umat 

manusia. Setiap muslim yang telah akil baligh wajib berdakwah sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Dakwah itu juga mestilah 

dilaksanakan secara bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan 

masyarakat. Dalam pelaksanaan dakwah, harus dimanfaatkan hasil 

kemajuan sains dan teknologi agar pelaksanaan dakwah itu dapat berjalan 

dengan baik. Dengan kata lain, segala aspek kehidupan dapat dimanfaatkan 

untuk berdakwah dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Menurut sebagian orang televisi menjadi alat yang tepat untuk 

menyebarkan  sebuah pesan dakwah,  karena  seperti  yang  kita  ketahui  

penyebaran  dakwah  sendiri  saat  ini mendapat  porsi  yang  cukup  bagus  

dalam  media.  Setiap  hari  atau  pada  waktu - waktu  tertentu  banyak  

program  yang  menayangkan  kegiatan  dakwah bil  lisan (ceramah  dari  

sejumlah  muballig  atu  da’i).  Tentunya  hal  ini  menjadi  sebuah terobosan 

yang menarik dalam strategi berdakwah saat ini (Samsul 2009:120).  
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Dakwah Islam telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan umat 

Islam. Kejayaan umat Islam pada zamannya sangat ditentukan oleh dakwah 

yang dijalankan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya yang kemudian 

dilanjutkan oleh para mubaligh, ustaz dan guru agama. Berkaitan dengan 

hal ini, dijelaskan bahwa sejarah perkembangan agama tauhid menunjukkan 

bahwa kebenaran yang diturunkan Allah terus menerus dapat berkembang 

dengan baik, disebarluaskan melalui dakwah oleh para nabi, Rasul, ulama 

dan mubaligh (Wahyu 2010:59). 

2.7  Analisis Isi 

Ketika  media  elektronik  mulai  luas  (radio  dan film), analisis isi 

juga mulai diterapkan untuk media elektronik. Meski   telah   dipakai   sejak   

abad   XVIII,   analisis   isi   masih   belum memperoleh  status  sebagai  

metode  ilmiah.  Krippendorff  (Eriyanto, 2011:5) menyatakan fase  penting  

dari  analisis  isi  terjadi  pada  1920-an.  Ada  dua  perkembangan  penting  

yang  memengaruhi  pertumbuhan  analisis  isi  sebagai suatu metode ilmiah. 

Pertama, pertumbuhan metode penelitian  empiris dalam ilmu -ilmu sosial. 

Kedua, pemakaian metode analisis isi oleh ilmuwan sosial. Adapun  analisis  

isi  kuantitatif,  menurut  Eriyanto  (2011) harus  dibedakan dengan   jelas   

dengan   jenis - jenis   analisis   isi   lainnya seperti   semiotika, framing, 

naratif,   dan   banyak   lagi.   Analisis   isi   kuantitatif   mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan analisis teks lainnya. Secara umum, 

analisis isi  kuantitatif  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  teknik  penelitian  

ilmiah  yang ditujukan  untuk  mengetahui  gambaran  karakteristik  isi  dan  

menarik  inferensi dari  isi.  Analisis  isi    ditujukan untuk  mengidentifikasi  
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secara  sistematis  isi komunikasi  yang  tampak  (manifest),  dan  dilakukan  

secara  objektif,  valid, reliabel, dan dapat direplikasi. 

Eriyanto  (2011:10)  menjelaskan  bahwa  penggunaan  analisis  isi  

terdapat dalam  tiga  aspek.  Pertama,  analisis isi  ditempatkan  sebagai  

metode  utama. Kedua,  analisis  isi  dipakai  sebagai  salah  satu  metode  

saja  dalam  penelitian. Ketiga,   analisis   isi   dipakai   sebagai   bahan   

pembanding   untuk   menguji kesahihan dan kesimpulan yang telah didapat 

dari metode lain. Analisis isi  merupakan  salah  satu  metode  utama  dari  

ilmu  komunikasi. Penelitian  yang  mempelajari  isi  media  (surat  kabar,  

radio,  film  dan  televisi) menggunakan  analisis  isi.  Peneliti  dapat  

mempelajari  gambaran  isi,  karakteristik  pesan,  dan perkembangan (tren) 

dari suatu isi. Merumuskan  tujuan  analisis  isi  merupakan  bagian  yang  

sangat  penting dalam  desain analisis  isi.  Desain  analisis  isi  tidak  dapat  

dibuat  tanpa  adanya tujuan  penelitian  yang  dirumuskan  dengan  jelas.  

Karena  desain  riset  pada dasarnya merupakan bangunan konstruksi yang 

dibuat untuk menjawab tujuan penelitian.  Penelitian  yang  tujuannya  

hanya  untuk  menggambarkan  pesan, tentu  berbeda  dengan  penelitian  

yang  ingin  menguji  hubungan  di  antara  variable. Dilihat dari pendekatan 

dalam analisis isi, dapat dibagi ke dalam tiga bagian   besar,   yakni:   analisis   

isi   deskriptif,   eksplanatif,   dan   prediktif. (Eriyanto,  2011:46).  Penulis,  

dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  isi  deskriptif. Eriyanto dalam  

bukunya  mengatakan  analisis  isi  deskriptif  adalah  analisis  isi  yang  

dimaksudkan  untuk  menggambarkan  secara  detail suatu  pesan,  atau  teks  

tertentu.  Desain  analisis  ini  tidak  dimaksudkan  untuk menguji hipotesis 
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tertentu atau menguji hubungan di antara variable. Analisis isi semata untuk 

deskripsi, menggambarkan aspek - aspek dan karakteristik dari suatu pesan. 

2.8 Definisi Konseptual 

2.8.1 Materi Muamalah 

Pembagian fiqih muamalah yang dikemukakan ulama fiqih sangat 

bervariasi bergantung pada sudut pandang mereka mengkonsepsikan dalam 

pengertian luas atau dalam pengertian sempit. Menurut Ibnu Abidin secara 

garis besar pembahasan-pembahasan fiqih muamalah terbagi menjadi lima 

bagian (Aziz, 2004:121), yaitu sebagai berikut: 

1. Hukum Kebendaan (Mua’wadhoh Maliyah) 

Serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum 

secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai 

hak kebendaan. Benda merupakan keperluan hidup yang sangat penting, 

benda juga merupakan media untuk kehidupan di akhirat kelak 

(Abdurrahman,1992:42) 

2. Hukum Perkawinan (Munakahat) 

Merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan 

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta 

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan 

mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling 

mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan 
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pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dari aspek muamalah 

perkawinan merupakan perbuatan yang melibatkan dua orang sehingga 

perkawinan tersebut dapat dinamakan hablumminannas, yaitu hubungan 

manusia dengan manusia (Djamali, 1992:74) 

 

 

3. Hukum Acara (Muhasanat) 

Muhasanat adalah hukum yang mengenai acara peradilan, yaitu: 

cara mengajukan gugatan, peradilan, pembuktian dan saksi (Hasbi, 

2001:34). 

4. Pinjaman (Amanah dan Ariyyah) 

Pinjaman sendiri diartikan sebagai suatu harta atau benda yang 

dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus 

dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui 

proses pinjam meminjam. Dalam islam perkara pinjam meminjam ini 

termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia sehingga 

umat islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan adab pinjam 

meminjam dengan benar. (Djamali, 1992:166) 

5. Harta Peninggalan (Tirkah) 

Tirka adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwariskan oleh ahli waris.Apa-

apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan 
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sedemikian luas.Sebelum harta dibagi-bagi kepada para ahli waris, hukum 

adat meneliti lebih dahulu macam dan asal harta peninggalan itu apakah 

merupakan harta masing-masing pihak yang terpisah satu sama lain atau 

merupakan harta campuran dari suami dan istri. 

 

2.8.2 Talkshow  

Sebuah program televisi atau radio dimana seseorang ataupun group 

berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana 

santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, 

Talkshow menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai 

pengalaman hebat. Di lain hal juga, seorang tamu dihadirkan oleh moderator 

untuk berbagi pengalaman. Acara Talkshow ini biasanya diikuti dengan 

menerima telpon dari para pendengar/penonton yang berada di rumah, mobil, 

ataupun ditempat lain. 

 


