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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang tidak dapat lagi 

dihindari oleh masyarakat modern. Menurut George Ritzer (2014: 6) 

teknologi yang berkembang pada era globalisasi ini, dahulu dimulai sejak 

abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya Revolusi Industri Kedua 

yang melahirkan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme inilah yang 

melahirkan teknologi mulai dari teknologi medis, transportasi, informasi 

hingga komunikasi.  

Teknologi komunikasi yang dilahirkan oleh orang-orang kapitalis, 

menyebabkan masyarakat selalu dimanjakan oleh kehadirannya. Menurut 

Japaruddin (2012: 2) menyebutkan bahwa teknologi komunikasi yang sedang 

berkembang pesat yaitu media massa. Kehadiran Media Massa ditengah 

masyarakat jelas dapat dikatakan sebagai agent of changes (agen perubahan 

sosial). 

Media Massa berhasil mewadahi segala bentuk informasi dan 

pengetahuan masyarakat global. Menurut Tjahjono Widarmanto (2017: 7)  

industri media massa muncul sebagai sarana berbagai peluang bisnis.  

Menurut Emillio E. Mandagi (2016: 2) juga menyebutkan Bagi 

masyarakat informasi juga termasuk kebutuhan primer untuk menunjang ilmu 
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pengetahuan. Media massa yang saat ini mulai naik daun dan digemari oleh 

masyarakat salah satunya dunia pertelevisian. 

Menurut Kadri (2010: 50) masyarakat seluruh dunia khususnya di 

Indonesia sadar ataupun tidak pastinya juga menikmati siaran televisi. Saat 

ini televisi sudah mulai berkembang, dari televisi yang hanya dapat dinikmati 

secara nasional menjadi internasional berkat adanya satelit yang disediakan 

oleh parabola di setiap rumahnya.Televisi yang dinikmati oleh masyarakat 

tidak heran  sudah menjadi salah satu anggota keluarga, bahkan didalam satu 

rumah tidak jarang ditemukan lebih dari satu televisi. Kebanyakan 

masyarakat sudah menajadikan televisi sebagai pemuas nafsu yang membuat 

penontonnya menjadi ketagihan. 

Emillo E. Mandagi (2016: 2) menyebutkan bahwa program-program 

stasiun televisi yang sedang hangat ditengah masyarakat tidak terlepas dari 

staiun TV swasta seperti RCTI, Trans TV, Trans 7, Metro TV, TV one, 

ANTV, SCTV, Global TV, dan lain sebagainya. Perkembangan TV yang 

sangat pesat juga menyebabkan saluran TV lokal hadir seperti Bali TV, 

Pasifik TV Manado, Bandung Tv, Jogja Tv, dan lain sebagainya. Acara-acara 

televisi yang disuguhkan dari berbagai stasiun Televisi juga berbeda-beda. 

Misalnya saja program berita yang selalu mengedepankan informasi yang 

aktual dan akurat, sinetron hingga berujung pada infotaiment yang dianggap 

oleh masyarakat sangat menarik dan sebagai hiburan ditengah kepenatan 

dalam melaksanakan aktivitas didalam rumah. 
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Beberapa fenomena infotaiment yang telah dipaparkan diatas tidak 

sesuai dengan UU dan etika penyiaran dalam Islam menurut UU no 32 tahun 

2002 pasal 2 menyebutkan penyiaran media massa diselenggarakan 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, 

keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan 

tanggung jawab. Adapun etika penyiaran dalam Islam menurut Abdul 

Rachman (2013: 34-35)  antara lain dengan menggunakan cara yang 

bijaksana, mendidik, menyampaikan informasi maupun berita yang sesuai 

dengan kenyataan, tidak adanya unsur menfitnah bahkan hingga menyebarkan 

aib orang lain juga tidak mengadu domba. 

Kondisi siaran yang lebih mementingkan hiburan ini memang lebih 

mampu mengikat pemirsa yang melihatnya. Acara-acara yang dipilih dalam 

konteks hiburan ini lebih mengarahkan kepada talk show, reality show hingga 

infotaiment. Beberapa stasiun televisi yang ada, hampir seluruhnya 

menyiarkan acara infotaiment dengan unsur hiburan semata.  

Kenyataan yang saat ini terjadi dalam dunia pertelevisian sangat 

bertolak belakang dari prinsip etika penyiaran dalam Islam. Pada awalnya 

berita yang disiarkan oleh stasiun televisi lebih banyak mengupas tentang 

berita-berita aktual yang sangat bermanfaat. Saat ini tak jarang televisi 

dijadikan ajang eksploitasi oleh orang-orang kapitalis. Siaran televisi hampir 

90% bukan lagi menyiarkan berita aktual yang benar tetapi menampilkan 

siaran yang sifatnya hiburan semata. 
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Infotaiment-infotaiment yang dihadirkan bukan malah memberikan 

informasi yang benar, melainkan lebih banyak berisikan berita hoax, dan 

berita-berita yang tidak memberikan manfaat didalamnya. Berita yang 

disebarkan lebih banyak unsur pembohongan publik dikarenakan apa yang di 

judul belum tentu sesuai dengan apa isinya. Oleh karena itu, berita-berita 

seperti ini harusnya tidak disiarkan oleh pihak-pihak penyiaran. Penyebaran 

berita hoax terdapat dalam QS. an-Nur ayat 11  

ا لَُكْم بَْل ُهَو َخْيٌر لَُكْم ِلُكِلِّ اْمِرٍئ ِمنْ  ُهْم إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإلْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشرًّ

 َما اْكتََسَب ِمَن اإلثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظيمٌ 

“Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 

golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi 

kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan 

mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di 

antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang 

diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).” 

Masalah yang lain yang perlu digarisbawahi banyaknya host yang 

menggunakan pakaian minim, padahal sejatinya hal ini sungguh dilarang 

dalam agama. Belum tentu yang melihat acara infotaiment seluruhnya  adalah 

perempuan, terlebih lagi laki-laki jaman sekarang juga kebanyakan menyukai 

acara infotaiment yang dilihatkan di televisi. Larangan membuka aurat sudah 

sangatlah jelas telah dikatakan didalam QS. al-Ahzab ayat 59:  

َْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمن َجََلبِيبِِهنَّ ذَِلَك يَا  أَيَُّها النَّبِيُّ قُل ّلِِّ

ِحيًما ُ َغفُوًرا رَّ  أَْدنَى أَن يُْعَرْفَن فَََل يُْؤذَْيَن َوَكاَن اَّللَّ

 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anakperempuanmu 

dan isteri-isteri orang mukmin: “”Hendaklah mereka mengulurkan 
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jilbabnya ke seluruh tubuh mereka””. Yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan 

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Selain itu masalah yang lebih seius lagi dari adanya infotaiment 

adalah isi konten yang dihadirkan kebanyakan membuka aib seseorang. 

sarana inilah yang menjadi ajang eksploitasi orang-orang kapitalis. Mereka 

menyuguhkan kepada masyarakat berita-berita apa yang ingin masyarakat 

ketahui tanpa melihat itu adalah aib seseorang yang seharusnya mereka jaga, 

bukan malah mereka sebarluaskan demi mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya. Aib yang disebarkan sangatlah mudah bagi mereka para wartawan. 

Mereka bisa saja membolak balikkan perkataan atau tulisan dengan 

mudahnya tanpa harus melihat ini benar nyatanya atau tidak.  

Aib-aib yang disebarkan tanpa kita sadari  berisikan kekerasan dalam 

rumah tangga, perputusan percintaan para artis yang biasa dikenal dengan 

pelakor. Berita yang hangat diantara perputusan kisah para artis kebanyakan 

mendapatkan respon yang sangat cepat dan melejit oleh anak remaja zaman 

sekarang. Tidak jarang mereka akan memberitahukan kepada teman-

temannya tentang artis itu secara panjang lebar. Pada akhirnya inilah yang 

disebutkan menyebarkan aib sesama saudara hingga menggibahkannya. Lebih 

ironisnya lagi tidak apalah jika berita yang dikatakan memang benar adanya, 

tetapi jika tidak benar maka hal ini disebut pemfitnahan. Penyebaran aib dan 

pemfitnahan ini terdapat dalam QS. al-Hujarat ayat 12: 

تَْب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَّنِِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِِّ إِثٌْم ۖ َواَل تََجسَُّسوا َواَل يَغْ 

اٌب بَْعُضُكْم بَْعًضا ۚ أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه  َ تَوَّ َ ۚ إِنَّ اَّللَّ َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ ۚ َواتَّقُوا اَّللَّ

 َرِحيمٌ 
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang“. 

Oleh karena banyaknya fenomena-fenomena infotaiment yang 

menyalahkan aturan baik dari UU maupun dari etika dalam Islam penulis 

ingin meneliti persepsi jamaah majlis ta’lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan 

Bali terhadap tayangan infotaiment TV nasional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Persepsi Jama’ah Majlis Ta’lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan Bali terhadap 

tanyangan Infotaiment TV Nasional ? 

C. Tujuan Penelitian 

Diadakannya penelitian dengan rumusan masalah di atas bertujuan 

untuk mengetahui Persepsi Jama’ah Majlis Ta’lim ar-Rahmah Sanggulan 

Tabanan Bali terhadap tanyangan Infotaiment TV Nasional  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilaksanakan guna sebagai membangun 

pemikiran dalam dunia pendidikan saat ini maupun yang akan  datang. 
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Penelitian ini juga menjadi penambah wawasan peneliti lainnya saat 

mengkaji lebih dalam persepsi jamaah majlis ta’lim terhadap tayangan 

infotaiment di TV Nasional dalam dunia pendidikan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Untuk membuktikan dan menambah pengetahuan penulis 

tentang persepsi jamaah majlis ta’lim ar-rahmah terhadap tayangan 

tv nasional. 

b. Bagi Lembaga 

Untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi kognitif, afektif 

maupun psikomotorik jamaah majlis ta’lim ar rahmah sanggulan 

tabanan bali 

E. Batasan Istilah 

1. Persepsi  

Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ialah tanggapan 

tanggapan dari masyarakat yang mengikuti majlis ta’lim r-Rahmah 

Sanggulan Tabanan Bali Terhadap Tayangan Infotaiment di TV Nasional.  

2. Jama’ah Majlis Ta’lim Ar-Rahmah  

Jama’ah Majlis Ta’lim ar-Rahmah ialah kumpulan dari ibu-ibu 

rumah tangga yang mengikuti perkumpulan yang setiap minggunya 

mengadakan pengajian. Pengajian yang diikuti oleh ibu-ibu ini memang 

mengundang ustadz dalam setiap pertemuan dalam satu minggu sekali. 
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Pengajian ini setiap minggunya bergilir dari satu rumah kerumah lain 

dikarenakan untuk menyambung tali silaturrahmi. Jamaah majlis ta’lim 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ibu-ibu yang mengikuti 

kegiatan rutin seminggu sekali. 

3. Tayangan Infotaiment di TV Nasional 

Tayangan infotaiment yang dimaksudkan lebih membatasi kepada 

hal-hal yang bersifat negatif. Salah satunya berhubungan dengan 

pemfitnahan, pembukaan aib secara sengaja, kekerasan, dan tidak adanya 

unsur pendidikan. Tayangan Infotaiment yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu Kiss pagi, Hot Issu, Hot Kiss, Insert Pagi & Siang, 

Obsesi, Halo Selebriti, Hot Shot, Intens, Silet, Kiss Pagi, Hot Kiss. 

Tayangan tersebut berada dalam stasiun televisi swasta dengan 

channelIndosiar, SCTV, Trans TV, Trans 7, RCTI.  
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