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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat

serta  kuasanya-Nya hingga akhirnya penulis  dapat  menyelesaikan skripsi  yang

disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu

(1)  Ilmu  Komunikasi  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas

Muhammadiyah Malang dengan judul :

PEMAKNAAN REALITY SHOW DIKALANGAN REMAJA MUSLIM

(Studi Resepsi Tentang Reality Show Katakan Putus di TRANS TV di Kalangan

Himpunan Nahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Malang)

Tidak  sedikit penulis  menghadapi hambatan  dan  tantangan dalam

penyusunan skripsi ini,  yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan

dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas

semua  bantuan  dan  dorongan  baik  secara  moral  maupun  materiil  sehingga

terselesaikannya skripsi ini, kepada :

1. Allah  SWT  tempat  melepas  segala  kepenatan,  pemberi

kekuatan, pencipta  alam semesta,  senantiasa  menjawab  doa-

doaku dan maha segalanya,  yang  telah  memberikan banyak

hidayah serta rahmatNya sehingga skripsi ini lancar dan dapat

terselesaikan pada waktunya.

2. Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan perkara qalam, lisan

dan akhlakul karimah yang baik pada umatnya.
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3. Untuk kedua orang tuaku,  Ibuku dan  Bapakku tersayang atas

doa,  dukungan  dalam  bentuk  apapun  itu.  Kepada  Istri

tercintaku Syafrida Aprillia Rahma dan kedua jagoanku Haidar

Rizky dan Raeyhan Rizky serta adik kakakku Yusi, ita, Febri,

Devi yang dengan supernya betah “menunggu” hingga saat ini

dan terimakasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan.

Khusuzon sahabat-sahabatku  Team Trembesi Dan Team event

all:  Sulmi  Muammar  Rizqi,  Nanda  Tri  Kurniawan,  Dutha

Arcapadha,  Kang  Bardas  dengan  “kitab  ngalor-ngidul”nya,

Khafit  ‘Bagong’  Hidayat,  kawan  bertukar  cerita  berbagi

cangkir:  Hery  Isnanto,  kawan-kawan  angkringan  87,  teman-

teman  squad  Mobile  legends  ‘Warlock’,  sahabat-sahabat

Casper: Cecep, Kopeng, Iqbal, Hendra, Alvin, sahabat-sahabat

sekampus saya: Eddy Mahaputra, Aryo Kuncoro  Gilang, Mas

Iyan,  Ndog,  Juned,  Faldhey,  Iqbal,  Arisandi  dan  sahabat-

sahabat lain yang tidak akan habis saya sebutkan satu persatu

terimakasih atas support kalian yang luar biasa dalam berbagai

artian.

4. Terimakasih  kepada  kedua  dosen  pembimbing  saya  Pak

Himawan dan Bu Isnani yang telah membimbing saya dalam

proses  pengerjaan skripsi  sampai  tuntas.  Semoga dilancarkan

segala urusan dan diberikan kesehatan yang melimpah.

5. Terimakasih  kepada  para  penulis  buku  yang  saya  kutip  atas

ilmunya yang bermanfaat
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Dalam hal ini penulis hanya manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan

kekurangan baik  dari  segi  penulisan  maupun yang lainnya.  Untuk itu,  penulis

mengharapkan  saran  agar  dapat  memberikan  masukan  dalam  penulisan

selanjutnya.  Semoga  dapat  berguna  dan  bermanfaat  bagi  pihak  yang

membutuhkannya.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

     Malang, 10 Agustus  2018

        Yan Rizky
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LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA PENELITI DENGAN INFORMAN

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi dibeberapa episode yang pernah informan

lihat dalam tanyangan reality show “Katakan Putus”, apakah telah menggambarkan

kenyataan yang ada saat ini atau tidak?

a. MUHAMMAD AFIFUDIN : “Sebagian besar menggambarkan kenyataan yang

ada  mas….karena  permaslahan yang ditampilkan  di  acara  “Katakan Putus”

merupakan permasalahan cinta yang sering saya temui dan dialami oleh kalangan

remaja saat ini”.

b. FARIS FAUZAN ABDI: Nah..untuk..ee..tanyangan sendiri saya kebetulan

juga emang jarang sekali  nonton tapi  pernah nonton mungkin beberapa

kali.  Nah  untuk  menggambarkan  atau  telah  menggambarkan  kenyataan

yang terjadi  atau realitas lah…dilingkungan kita..yaa..bisa  saya katakan

menggambarkan kenyataan saat  ini.  Karena memang dilingkungan saya

sendiri apalagi dikampus UMM juga sering menemui permasalahan cinta

yang di tampilkan dalam acara “Katakan Putus” ..ee…problem seperti itu

atau  potret-potret  yang  menggambarkan  acara  tersebut  misalnya

dibeberapa titik  ada pasangan-pasangan yang lagi  bertengkar  kan kalau

kita  lihat  tanyangan  tersebut  sebenarnya  itu  mediasi  mas…yaa…

sebenarnya  itu  upaya  mediasi  dari  beberapa  pihak  terutama  pasangan

muda-mudi  yang  sedang  bersengketa   yang  pertama  dalam  rana

percintaan.  Nah memang sangat menggambarkan sekali  akan kenyataan
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yang ada bahwa remaja saat ini memang banyak sekali yang terikat oleh

hubungan percintaan itu. 

c. ADAM YUSRON: “ ee…sebenernya yaa..kalau boleh jujur itu ..saya kan

masih  tidak  sering  juga  menonton  acara  “katakan  putus”  atau  bisa

dikatakan  acara reality show itu. Kalau saya lihat acara itu terkait dengan

penggambaran  kenyataan  yang  ada  saya  rasa  ..eee…Memang  benar

menggambarkan kenyataan yang ada saat ini. Karena apa….. yang sering

saya  lihat  di  sekeliling  saya  orang-orang  yang  pacaran  mereka  punya

drama  percintaan  masing  –  masing  dan  itu  seperti  yang  ada  di  acara

“Katakan Putus” .. bisa dikatakan telah menggambarkan kenyataan yang

ada saat ini. 

d. ADI WIRA KUSUMA : ““ Kalau menurut saya sih mas, terkait permasalahan

yang terjadi dibeberapa episode acara reality show “Katakan Putus” itu yaa bisa

menggambarkan kenyataan dalam kehidupan nyata kita saat ini. Karena memang

dalam acara  “Katakan  Putus”  itu  merupakan  tanyangan  reality  show yang

konsepnya memang berdasakan kehidupan sehari-hari kita”

e. HAIRUDIN  :  “Jadi  beberapa  episode  yang  pernah  saya  lihat.  tidak

menggambarkan sama sekali kenyataan yang ada saat ini mas..itu terlalu lebay

apa yang di tampilkan”

f. YUYUN : “Permasalahan tentang hubungan yang tidak baik yaitu salah satu

pasangannya  selingkuh…memang  benar  mas.  …telah  menggambarkan

kenyataan yang ada saat ini. Tapi kalau acara “Katakan Putus” sendiri  itu saya

rasa setinngan.
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g. MUHAMMAD HAIDAR : “ Kalau saya lihat sih ..acara seperti itu hanyalah

setingan belaka..walaupun pada tanyangan tersebut dibuat seperti realitas yang

ada….. Pernah sih saya melihat dua sejoli yang sedang bertengkar namun yaa…

gak seperti yang ditanyangkkan di acara “Katakan Putus” mas… yang terlalu

medramatisir  permasalahan.  Itu  gak menggambarkan sama sekali  kenyataan

yang ada saat ini”

2. Bagaimana  acara  “Katakan  Putus”  bisa  membuat  audiens  atau  pemirsa  ikut

terpancing dengan situasi dan kondisi yang ada didalamnya

a. MUHAMMAD AFIFUDIN :” itu karena ininya mas….Hostnya cowok yang

namanya Komo itu ..yang berlebihan bikin emosi. Sama juga karena masalah-

masalah percintaan yang diangkat dari acara “Katakan Putus” itu sering dialami

para remaja saat ini”.

b. FARIS FAUZAN ABDI : “Nah….mungkin dari kebanyakan remaja saat ini

yang terikat dalam hubungan percintaan. Jadi menurut saya ketika tanyangan ini

memunculkan  persoalan-persoalan  hubungan  percintaan,  yaaa…

mungkin..wahhh….  Saya  pernah  mengalami  hal  demikian.  Ada  keterkaitan

antara  masa  lalu  penonton  dengan  segala  bentuk  permasalahannya  yang

ditanyangkan dalam acara tersebut dalam istilah sekarang Baper”.

c. ADAM YUSRON : “Kebetulan adik saya itu kan suka sekali dengan tanyangan

ini.  Mungkin  kenapa  adik  saya  itu  bisa  tertarik,  Mungkin  dia  itu  pernah

mengalami hal itu cuman ketika si cowok melakukan sesuatu hal yang sama dan

itu persis dengan pasangannya saya rasa itu yang bikin adik saya tertarik karena

apa yang diceritakan oleh reality show tersebut hampir mirip dengan kisah yang

di alami oleh audiens dan juga karena ada sesuatu scene-scene tertentu yang
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bener-bener menggugah audiens itu untuk istilahnya memberi saran atau contoh

ketika melihat perempuan dibodohin….eee…..jangan kesitu jangan kesitu dan

sebagainya.  Biasanaya  seperti  itu  audiens  secara  tidak  langsung  ngomong

sendiri”.

d. ADI WIRA KUSUMA: “ Untuk terkait hal ini, yaaa…karena tadi sudah saya

bilang  konsepnya  itu  reality  show,  yaa…memang  kebanyakan  pemirsa  itu

terpancing karena masalah-masalah yang diangkat dalam tanyangan “Katakan

Putus” itu mas….. dan itu berkaitan dengan permasalahan percintaan  yang

sering   kita alami mas …..“.

e. HAIRUDIN : “Yaa…karena ada hubungan dengan konteks percintaan yang

sering  dialami  oleh  remaja.  Akhirnya  reality  show tersebut  manarik  untuk

ditonton oleh remaja dan dari ceritanya yang dramatis atau segala macam”.

f. YUYUN : “ emm.. apa yaa.. kalau saya tidak tertarik sama sekali karena saya

sudah berasumsi ini hanya setingan..”

g. MUHAMMAD HAIDAR : “ Yaa…kan biasanya secara sederhana emang acara

ini  punya  skrip  yang  memang  mempunyai  titik  tekan  terhadap  beberapa

scanenya yang memang nanti diupayakan jadi nilai daya tarik tersendiri dalam

acara itu. Makanya rata-rata yang bikin audiens ikut terpancing dengan acara

“Katakan Putus”  pas audiens melihat opnum-opnum tertentu lagi selingkuh atau

apa gitu…”.

3. Bagaimana remaja bersikap dalam tanyangan reality show “Katakan Putus”, Apakah

dianggap  terlalu  berlebihan  atau  memang  benar  adanya  kalau  remaja  sekarang

berperilaku seperti itu.
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a. MUHAMMAD  AFIFUDIN  :  “  eee…menurut  saya  yang  ditampakan   itu

keterlaluan atau berlebihan mas . Seperti perilaku cara mengintai pasangannya itu

nampak sekali rekayasa seperti settingan dan gak semua remaja melakukan hal-

hal yang ditampakan di acara “Katakan Putus” itu.

b. FARIS FAUZAN ABDI : “ nah…mengenai hal itu kalau saya lihat perilaku-

perilaku yang di acara “Katakan Putus” memang pernah saya temui juga….

kalau saya kilas balik juga pernah saya alami mas..heheheh...masa lalu peribadi

memang  pernah  terjadi.  Jadi  memang  benar  adanya..misal  dalam  adegan-

adengan kekerasan , tampar menampar atau adu kata-kata kasar memang terjadi”

c. ADAM YUSRON : “Ooo..itu yaa… Kalau boleh saya bilang itu berlebihan

sekali. Pertama hanya karena kasus-kasus tertentu laki-laki sampai mau aktivitas

fisik dengan temannya sendiri.  Entah itu… perebutan si perempuannya atau

sampai bunuh membunuh saya rasa itu sangat apa yaa…...tidak bisa difikirkanlah

atau kalau bisa saya katakan itu pendek akal sekali menurut saya. Kalau masalah

berlebihan atau tidaknya itu saya rasa sangat berlebihan”.

d. ADI WIRA KUSUMA :” Kan acara “Katakan putus” ini  di  konsep dalam

tanyangan reality show mas….apa yang di tampilkan di sana hanyalah scenario

yang telah dibuat dimana agar penonoton tertarik dengan acara ini… Jadi apa

yang di tampilkan di acara “Katakan Putus” menurut saya sangat berlebihan

mas..”.

e. HAIRUDIN :  “Yaa…bagaimana remaja bersikap.  Bagi  saya  karena banyak

remaja yang menonton makanya acara ini tetap dipertahankan. Apalagi  reality

show tersebut  rattingnya  meningkat.  Bahkan....hanya  sebagian  remaja  yang
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protes kalau hal itu ditampilkan. Tapi bagi saya perilaku yang ditunjukan terlalu

berlebihan mas”.

f. YUYUN : “ Emm…..Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan karena tidak

sebaiknya membuka aib pasangan dimedia social apalagi di televise. Itu terlalu

banyak mudhorotnya”.

g. MUHAMMAD HAIDAR : “Menurut saya mas… tergantung bagaimana remaja

memaknai acara tersebut..  bisa jadi dari  tempat satu dengan tempat lainnya

mempunyai penilaian sendiri dalam berperilaku dan bersikap untuk menjalani

hubungan dengan pasangannya…Terlebih juga kultur dari daerah masing-masing

juga berbeda. Untuk kultur ketimuran seperti tempat kita ini yaa…gak cocok mas

berperilaku seperti menunjukan adegan kekerasan atau adu kata-kata kasar di

publik….Gak  seperti  yang dilakukan  remaja  dalam berpacaran  yang  terlalu

belebihan seperti itu.. Namun itu tergantung bagaimana  remaja menyikapinya”.

4. Bagaimana pengaruh yang timbul akibat tanyangan reality show” Katakan Putus”

dalam kehidupan sehari-hari.

a. MUHAMMAD AFIFUDIN :” Moralpun fell you see…karena ada banyak hal

yang bisa diambil seperti perilaku tidak setia dan kurang kasih sayang atau

seperti  apa  yang  mereka  dapat….  Tapi  banyak  dampak  buruknya  seperti

adegan-adegan kekerasan yang gak harusnya ditampakan itu ditampakan disitu.

Yang ditakutkan nantinya bisa ditiru remaja apalagi anak-anak kecil”

b.  FARIS FAUZAN ABDI :” yaa…ini juga pengalaman yaa mas....agak miris

juga mas ..jadi beberapa belakang ini memang dimedia social banyak sekali

dampak-dampak negatif yang kita rasakan terutama anak-anak dibawah umur

yang meniru adegan kekerasan seperti berkelahi karena perebutan pacar. Seperti
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yang Saya lihat beberapa waktu lalu ada seorang anak membuat video yang

dimana  video  itu  sangat  merepresentasikan  bagaimana  perilaku  itu

ditanyangkan dalam “Katakan Putus”. Didalam video tersebut anak kecil bisa

berperilaku adegan kekerasan dalam perebutan cewek.. mirip sekali mas....Saya

pernah juga melihat di tanyangan “Katakan Putus” seorang wanita atau priannya

memperlihatkan  adegan-adegan  yang  negative  yang  seharusnya  tidak  di

tampakan …..dampaknya sangat terasa sekali”. 

c. ADAM YUSRON: “ Terkait dengan pengaruh di reality show tersebut, kalau

dari  segi  positifnya  itu  dapat  membantu  teman-teman  yang  berpacaran

mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka alami selama pacaran. dan

pengaruh dari segi negatifnya banyak sekali yang  bisa saya sebutkan, kalau

boleh mengatakan pengaruh yang timbul akibat tanyangan ini dari segi agama

akan  berdampak  negative  dimana  disana  seperti  perilaku  mengumbar  aib

seseorang dan aktivitas pacaran kan tdidak diperbolehkan mas…takutnya nanti

akan ditiru kalangan remaja.

d. ADI  WIRA  KUSUMA:  “  yaa…  kalau  saya  pribadi  sih…tidak  terlalu

berpengaruh mas…karena saya sendiri juga sudah memainshet bahwa itu cuma

scenario…karena dikehidupan itu yaa gak bakal serumit sperti itu…”

e. HAIRUDIN  :  “Kalau  yang  menonton  itu  dibawah  umur  yaa…bisa  saja

berpengaruh dan bisa  saja  mengikuti  apa  yang dia  tonton di  reality  show

tersebut..tapi bagi saya yaa..tidak berpengaruh sama sekali”.

f. YUYUN : “Kalau menurut saya sih….tidak ada pengaruh sama sekali yaa…

karena tidak baik juga bersikap seperti itu…membuka aib pasangan dimuka

umum…cukup saya yang tau nantinya baik buruknya pasangan saya nantinya”.
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g. MUHAMMAD HAIDAR : “Kalau saya pribadi tidak berpengaruh karena saya

melihat hanya skedar hiburan saja tpi kalau pengaruhya timbul dalam sehari-

hari  mngkin  ada  saja  mas….dan  kalau  melihat  jam  tanyangannya  sama

kesehariannya  masyarakat  apalagi  remaja  yang  masih  muda  dan  sekarang

banyak dikonsumsi oleh ibu rumah tangga kayaknya mngkin secara  psikologis

bisa juga pengaruh”.

5. Dari segi pengambilan gambar apakah menurut anda sudah bisa mengambarkan

seperti realitas yang ada atau tidak

a. MUHAMMAD AFIFUDIN: “  Kalau itu  kelihatan seperti  setingan malahan

mas..seperti kerestoran membawa kamera-kamera besar …itu kelihatan kalau

tidak seperti realitas yang ada . dan itu juga tidak live namun hanya documenter

saja”.

b. FARIS FAUZAN ABDI :” nah…mengenai pengambilan gambar, kalau saya

lihat entah  itu setingan atau bukan sudah cukup untuk menggambarkan realitas

yang ada”.

c. ADAM YUSRON :” Terkait adengan pengambilan gambar kalau saya boleh

katakan kelihatan seperti setingan mas…”

d. ADI WIRA KUSUMA: “Untuk terkait pengambilan gambar…tadi sudah saya

bilang karena konsepnya itu reality show…jadi dari segi pengmabilan gambar itu

merupakan  scenario  team “Katakan  Putus”  mas… terlalu  berlebihan  untuk

menggambakan realitas yang ada “.

e. HAIRUDIN :  “  Dari  pengambilan  gambarnya yaa…itu  terlalu  menunjukan

setingan..lebay mas… tidak menggambarkan sama sekali realitas yang ada”.
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f. YUYUN : “ Kalau saya sihhh…sudah berasumsi kalau tanyangan ini hanya

setinggan..walaupun  di  buat  seperti  apapun  pengambilan  gambar  yang

ditampilkan”.

g. MUHAMMAD HAIDAR : “ Menurut saya mas yaa..emang itu udah konsep

dari team “Katakan putus” sehingga bisa membuat penonton terbawa situasi

acara seperti itu”. Namun untuk menggambarkan realitas yang ada kayaknya

kurang natural mas”.

6. Disini pemain yang ditmpilkan untuk memeranin acara “Katakan Putus” kan bukan

aktor…Apakah itu bisa membuat penonton mempercayai kalau acara tersebut nyata

dalam kehidupan sehari-hari.

a. MUHAMMAD AFIFUDIN : “ Apa yang ditampilkan pemainnya menurut saya

hanya  membuat  emosi  saja  mas…terlebih  hostnya  si  komo  itu  yang  suka

memancing emosi, susah dipercaya mas..”.

b. FARIS FAUZAN ABDI : “ Kalau menurut saya..dari segi pemainnya cukup

bagus mas….apalagi saat memeranin adegan-adegan adu kata-kata itu seperti

yang pernah saya lihat dalam kehidupan nyata”.

c. ADAM YUSRON: “  kalau  boleh  saya  katakan apa  yang ditampilkan oleh

pemain yaa…kurang natural mas…walaupun pada acara ini dikonsep seperti

yang terjadi dikehidupan sehari-hari”.

d. ADI  WIRA KUSUMA: “  Pemainnya  cukup  bagus  memeraninya..jadi  bisa

kelihatan kalau itu memang benar adanya yang sedang terjadi mas..”

e. HAIRUDIN : “ yaa…seperti yang sudah saya bilang ini acara sudah dikonsep

semenarik  secara  dramatis  …untuk  kenyataan  dalam  kehidupan  sehari-hari

menurut saya terlalu berlebihan.tidak nyata sama sekali mas.” 
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f. YUYUN : “ Tanyangan ini hanya setinggan..walaupun dikonsep dengan pemain

yang gak terkenal tetap saja setinggan mas…sulit dipercaya”

g. MUHAMMAD HAIDAR : Acara “Katakan Putus” kayak cerita yang dibikin

yang dicarikan orang disuruh peraninnya mas. Kalau untuk mempercayai acara

ini seperti kenyataan yang ada saya rasa enggak sama sekali…karena ini juga

hanya setinggan dari team “Katakan Putus’.”

7. Bagaimana  anda  memaknai  acara  “Katakan  Putus”  ini…dimana  anda  sebagai

anggota HMI yang tau akan norma-norma keislaman.

a. MUHAMMAD  AFIFUDIN  :  ‘’Kalau  kita  mengrucut  pada  islam  yang

sebenarnya yaa..jauh dari ajaran islam..kalau kita lihat dari modernisasi itu sudah

kebarat-baratan. Bukan pembaruan artinya gak sewajarnya, mungkin apa yang

ditanyangkan disana itu harus ditampakan. Karena juga selain cinta ini juga bisa

memberikan aib-aib kepada orang. Karena keburukan itu ditampilkan ke orang-

orang dilayar televise. Tapi untuk syariatnya yaa.. dimanapun meskipun tidak

ditampilkan yang namanya pacaran yang hubungan sebelum akad nikah itu

yaa…diharamkan  dalam  ajaran  islam..lebih  baik  berta’auf  dan  sekalian

kerumahnya nikah langsung…heheeheh”

b. FARIS FAUZAN ABDI: “ yaa…kalau didalam HMI sendiri yang organisasi

notabennya dan basiknya keislaman …yaa….. seharusnya tidak ditanyangkan

mas…karena  mengingat  ajaran  islam  sendiri  tentu  tidak  ada  ajaran  yang

mengajarkan  kita  untuk  berhubungan  antara  adam  dan  hawa  itu  melebihi

hubungan sebatas teman karena berpacaran lagi-lagi satu pintu masuk / gerbang

masuk dunia perzinahan”
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c. ADAM YUSRON :” Kalau masalah itu …menurut pandangan saya acaranya

tidak harus ditanyangkanlah dalam indonesia. Mungkin kenapa teman-teman dari

chanel-chanel  televise itu  menanyangkan tanyangan tersebut,  karena melihat

situasi  masyarakat  Indonesia  yang  mungkin  tidak  tertarik  dalam  hal  yang

istilahnya itu kehidupan nyata tapi bukan yang pacaran tidak terlalu tertarik.

Malah kebanyakan masyarakat Indonesia itu sering suka apalagi itu ngmongin

orang,  ngomongin  tentang  permasalahan  orang  yang  diminati  masyarakat.

Mungkin itu alasan channel televise mempertahankan acara seperti ini.. Menurut

pandangan  saya  alangkah  baiknya  acara  tersebut  tidak  dilanjutkan.  Karena

pengaruh acara ini sangat besar untuk generasi-generasi bangsa. Dimana yang

seharusnya tidak melakukan hubungan-hubungan yang dilarang dalam islam,

dalam tanda kutip pacaran itu.

d.  ADI WIRA KUSUMA: “Dari pandangan saya sendiri didalam perspektif islam

hubungan yang ada dalam acara itu kan suatu permasalahan mengumbar aib

seseorang....kan seharusnya kalau aib itu kan gak baik juga untuk diumbar-

umbar. Kan cukup kita simpan sendiri. Kalau ngomong masalah hadistnya itu

lupa  tapi  memang aib  itu  sebisa  mungkin  yaa…kita  simpan sendiri  jangan

samapi kita umbar.

e. HAIRUDIN :” jadi kalau menurut saya, beberapa hal yang ditampikan di reality

show tersebut yaa…memang dilihat dari segi edukasinya yaa….memang gak

ada  sama  sekali.  Kalau  dilihat  dari  segi  keislamannya  orang  saja  dilarang

berpacaran  apaalagi  mengumbar  aib  kan…. itu  jelas  tidak  baik..  Untuk itu

makanya  cobak  dikoreksi  kembali  acara  tersebut.  Tampilannya  yang  lebih

bermoral.
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f. YUYUN : “kalau menurut saya, acara seperti ini kan sebenarnya dalam islam

kan gak ada. Jadi acara seperti ini saya rasa gak penting…banyak mudhorotnya

mas”.

g. MUHAMMAD HAIDAR :”  Kalau  bicara  tentang keislaman secara  umum

jelasnya  tentang  pacaran  itu  jelasnya  kan  terkesan  agak  tabu  yaa…karena

kadang-kadang orang berpacaran walaupun muslim kan tidak meihat asek-aspek

keislamannya tapi melihat aspek cocoknya.tapi kalau melihat keislamannya sama

acara-acara  seperti  ini  otomatis  yaa….bertentangan.  Banyak  mudhorotnya,

terlepas untuk menaikan ratting dan sebagainya kan tanyangan ini gak bagus.

Maka dari  sisi  keislamnnya dan norma-normanya serta adat kita gak cocok

sebenarnya.”

LAMPIRAN 2
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SUMBER :  Wawancara dengan  MUHAMMAD AFIFUDIN  ketua HMI komisariat

perguruan pendidikan UMM asal jurusan dari bahasa inggris. Pada tanggal 21/05/2018

pukul 19.15 WIB.

SUMBER :  Wawancara dengan  FARIS FAUZAN ABDI   yang menjabat sebagai

Kabit  PTKP asal  jurusan  PGSD FKIP ONE M. Pada tanggal 21/05/2018 pukul

19.45WIB.
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SUMBER  :  Wawancara  dengan   ADAM  YUSRON menjabat  di  sekertaritan

Himpunan  Mahasiswa  Islam sebagai  Wasikom P3A.  ia   berasal  dari   jurusan

bahasa inggris di UMM  . Pada tanggal 21/05/2018 pukul 20.15WIB.

SUMBER : Wawancara dengan  ADI WIRA KUSUMA menjabat sebagai sekertaris

umum di HMI berasal dari  jurusan hukum di UMM  . Pada tanggal 21/05/2018

pukul 20.45 WIB.
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SUMBER : Wawancara dengan  HAIRUDIN kesertariatan umum di HMI yang saat

ini  masih  kuliah  di  UMM  jurusan  ilmu  kesejahteraan  sosial. Pada  tanggal

21/05/2018 pukul 21.00WIB.

SUMBER :  Wawancara dengan  YUYUN anggota  HMI  dan  kuliah  di  fakultas

hukum UMM Malang.. Pada tanggal 21/05/2018.
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SUMBER  :  Wawancara  dengan   MUHAMMAD  HAIDAR mejabat  sebagai

sekertaris  umum badan  pengembangan  dan pendidikan  anngota  dan  didirektur

pers  mahasiswa  islam  komisariat  ilmu  social  dan  politik  universitas

muhammadiyah malang yang berasal dari jurusan Hubungan Internasional.  Pada

tanggal 21/05/2018 pukul 21.30WIB.

29



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Effendy, Onong Uchjana, 2007, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Cetakan

Kesembilan belas. PT Remaja Rosdakarya.Bandung.

Deddy,  Mulyana,  2008,  Ilmu  Komunikasi  :  Suatu  Pengantar,  Bandung,

Remaja Rosdakarya. Bandung.

McQuail,  Denis, 1997. Teori Komunikasi Massa McQuail,  edisi 6 Buku 1.

SalembaHumanika, Jakarta.

Burton, Graeme. 2007. Membincangkan televise : Sebuah Pengantar kepada

kajian televise. Terjemahan oleh Rahmawati, Laila (2007), Jalasutra, Yogyakarta

dan Bandung.

Nurudin,  2007.  Pengantar  Kpmunikasi  Massa,  PT  RajaGrafindo  Persada,

Jakarta.

Ardianto,  Elvinaro  dkk.  2004.  Komunikasi  Massa,:  Suatu  Pengantar.

Simbiosa Rekatama Media. Bandung.

Jefkins, Frank. 1982. Public Relations. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Wawan,  Kuswandi,  1996,  Komunikasi  Massa  Sebuah  Analisis  MEDIA

Televisi, RinekaCipta. Jakarta.

Kasali, Rhenald, 1995. Managemen Periklanan – Konsep dan aplikasinya di

Indonesia, PustakaUtamaGrafity, Jakarta.

Sugiono,  2014.  Metode  Penelitian  Pendidikan  pendekatan  kuantitatif,

Kualitatif, dan R n D, Alfabeta. Bandung.



Esterberg,  Kristin  G, 2002.  Qualitative Methods In Social  Research, Mc .

Grawhill. New York

Moleong,  Lexy  J.  (2001).Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Remaja

Rosdakarya. Bandung.

B. Internet

https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2012/02/16/mengkaji-khalayak-

media-dengan-metode-penelitian-resepsi/

http://yupyonline.com/riset/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode-

purposive-sampling/

http://ekamirullah.blogspot.co.id/search?q=article&m=1

https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2012/02/16/mengkaji-khalayak-media-dengan-metode-penelitian-resepsi/
https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2012/02/16/mengkaji-khalayak-media-dengan-metode-penelitian-resepsi/
http://yupyonline.com/riset/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode-purposive-sampling/
http://yupyonline.com/riset/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode-purposive-sampling/

	1Cover Skripsi
	2Lembar Pengesahan
	3Kata Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Lampiran
	Daftar Pustaka

