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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A Penelitian Terdahulu 

 

Sebelum menyusun penelitian, peneliti mencari penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pencarian ini 

dilakukan dalam rangka mencari dasar landasan atas penelitian yang 

dilaksanakan.Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait tentang Persepsi 

Jama’ah Majlis Ta’lim Sanggulan Tabanan Bali terhadap Tayangan TV 

Nasional, sebagai berikut:  

1. Jurnal oleh Maria Erniyanti Kedi dalam JISIP: Jurnal ilmu sosial dan 

ilmu politik, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tribhun 

Tunggadewi yang berjudul Persepsi Perempuan Tentang Tayangan 

Drama Romantis Korea di Indosiar. Fokus pembahasan yang dibagas 

adalah persepsi perempuan tentang tayangan serial drama Korea dan 

dampak dari serial Drama Korea terhadap gaya hidup kaum perempuan. 

Hasil penelitian Hasil penelitian menjelaskan penyebaran budaya pop 

Korea baik drama, film dan musik, terjadi hegemoni dalam hal selera 

dimana pemilihan tayangan hiburan lebih dominan pada Korea. Fashion 

Korea juga banyak berpengaruh terhadap selera para penggemar budaya 

pop Korea. Mereka memiliki keinginan untuk mengikuti gaya berbusana 

Korea yang mereka anggap keren dan unik. Hal tersebut juga 

berpengaruh pada pola pergaulan. 
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2. Jurnal oleh Emillio E. Mandagi dalam e-journal “acta diurna”, dengan 

judul Persepsi Tayangan Sinetron Anak Jalanan di RCTI oleh 

Masyarakat di Lingkungan 11 Kelurahan Malalayang Kec. Malalayang 

Kota Manado Hasil penelitian mendapatkan bahwa secara umum 

tayangan sinetron anak jalanan sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, 

hal ini dikarenakan tayangan tersebut memiliki beberapa unsur penting 

yang menjadi pusat perhatian masyarakat, yaitu Artis, karakter peran 

pemain sinetron dan juga nama besar stasiun TV RCTI, serta jam tayang 

masih belum larut malam. 

3. jurnal oleh Nurul Annisa dengan judul Pengaruh Program Tayangan 

Infotainment Di Televisi Terhadap Persepsi Ibu Rumah Tangga Tentang 

Fenomena Perceraian Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai 

Pesisir Pekanbaru hasil penelitian mendapatkan bahwa Hasil penelitian 

ini menunjukkan pengaruh program infotainment terhadap tayangan 

televisi persepsi ibu rumah tangga tentang fenomena perceraian di Desa 

Limbungan Rumbai Pesisir Distirict Kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan 

pada analisis data menggunakan regresi linier sederhana yaitu Y = 0,378 

+ 0,897 X. Dengan t hitung 75,297 lebih besar bila dibandingkan dengan 

t tabel 1,985 dan 0,000 tingkat signifikansi kurang dari = 0,05, maka H1 

diterima. Tayangan program nofotainment di televisi 98,4% berpengaruh 

terhadap ibu rumah tangga perceptonat Desa Limbungan, sisanya 1,6% 

disebabkan oleh faktor lain dari penelitian ini. Oleh karena itu ada 

pengaruh yang signifikan antara program infotainment di televisi 
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persepsi ibu rumah tangga tentang fenomena perceraian di Desa 

Limbungan Rumbai Pesisir Distirict Kota Pekanbaru. 

4. Jurnal oleh Sukarelawati dalam Jurnal Komunikasi Pembangunandengan 

judul persepsi pemirsa tentang tayangan infotaiment di Televisi kasus 

pemirsa di bojong gede bogor, Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 

karakteristik audiens, seperti jenis kelamin tidak memiliki korelasi ke 

nilai informasi, dan daya tarik format program, usia tidak memiliki 

korelasi ke nilai informasi, tetapi ada korelasi negatif dengan daya tarik 

format program, khalayak paparan tidak memiliki korelasi dengan nilai 

informasi dan daya tarik format program, ada korelasi positif antara 

frekuensi pemirsa yang menonton program dengan nilai informasi, tetapi 

tidak memiliki korelasi dengan daya tarik format program, hanya 

pekerjaan dan pengalaman masa lalu dari audiens memiliki korelasi 

dengan nilai informasi dan daya tarik format program. Infotainment 

cenderung memiliki perhatian negatif atau tidak berpendidikan dari 

beberapa orang lain, jadi itu biasanya jika program itu ditinjau oleh 

produser televisi. Daya tarik format program cenderung tidak memiliki 

korelasi dengan khalayak, menurut hasil di atas seharusnya lebih baik 

jika produser televisi meningkat lebih banyak menarik untuk format 

program, seperti meningkatkan konsistensi dan objektivitas informasi 

untukinfotainment memiliki nilai yang cerah bagi audiens. 
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B Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

tanggapan langsung dari sesuatu; seseorang atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Menurut Wikipedia 

persepsi berasal dari bahasa latin yaitu perceptio, percipio yang berarti 

tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna 

memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. 

Menurut Bimo Walgito (2004: 33) persepsi adalah individu yang 

sengaja mengamati dunianya dengan alat indra yang dimiliki. Persepsi 

menurut Jalaluddin Rakhmat (2004: 51) ialah pengalaman dari setiap 

individu untuk mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sarlito 

Wirawan Sarwono (2000: 39) juga mendeskripsikan persepsi sebagai 

kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan,dan memfokuskan. 

Persepsi secara umum ialah tanggapan dari setiap individu dengan 

menggunakan panca indranya guna membeda-bedakan, mengelompokkan 

dan memfokuskan informasi atau pun pesan yang diterima. 

 

2. Jenis-Jenis Persepsi 

Setiap individu harus melakukan interaksi dengan obyek-obyek 

yang akan dipersepsikan. Hasil dari persepsi menurut Irwanto (2002: 71) 

dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

a. Persepsi dapat menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan 

yang kemudian diteruskan dengan upaya pemanfaatan.  
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b. Persepsi dapat menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan 

yang tidak diinginkan dan tidak sejalan dengan keinginan. 

 

3. Faktor-Faktor Terjadinya Persepsi  

Menurut Sarlinto Wirawan Sarwono (2000: 43-44) perepsi 

merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian dan 

mendalami bahwa persepsi seseorang berbeda-beda. Adapun persepsi 

terjadi oleh beberapa sebab antara lain:  

a. Perhatian  

Seluruh rangsangan yang ada tidak seluruhnya dapat ditangkap oleh 

beberapa obyek yang akan diteliti, tetapi peneliti dapat 

memfokuskan ke satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus ini lah 

yang menyebabkan perbedaan persepsi antara satu orang dengan 

yang lainnya.  

b. Kebutuhan  

Kebutuhan yang sesaat atau yang menetap pada seseorang juga dapat 

mempengaruhi persepsi orang tersebut.  

c. Sistem Nilai  

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat juga dapat 

mempengaruhi sebuah persepsi yang akan ditunjukkan.  

d. Ciri Kepribadian 
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Kepribadian antara satu orang dengan yang lainnya jelas berbeda. 

Salah satu yang akan mempengaruhi persepsi ialah kepribadian dari 

orang tersebut. 

e. Gangguan kejiwaan 

Gangguan kejiwaan juga dapat menimbulkan kesalahan persepsi 

yang sering disebut dengan halusinasi.    

Faktor lain yang juga mempengaruhi persepsi seseorang ialah sebagai 

berikut:  

a. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai tentang segala sesuatu yang terjadi di 

dunia dipengaruhi oleh psikologi. Psikologi dapat mempengaruhi 

dikarenakan mempelajari tingkah laku setiap orang sehingga 

mempengaruhi persepsi setiap orang.  

b. Keluarga  

Pengaruh terbesar baik dari anak-anak adalah dari keluarganya. Satu 

keluarga dengan keluarga yang lain memungkin dalam menanggapi 

satu masalah pasti dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga 

dalam menyelesaikan satu masalah yang sama dapat diselesaikan 

dengan solusi yang berbeda.  

c. Kebudayaan  

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat juga salah satu faktor 

terkuat dalam mempengaruhi sikap dan cara pandang seseorang 

dalam menanggapi sesuatu obyek yang telah ditentukan.  
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C Tinjauan Tentang Tayangan Infotaiment Di TV Nasional 

1. Televisi Sebagai Media Dakwah  

Dakwah menurut Syamsul Munir (2008: 8) adalah aktivitas yang 

dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan isi pesan agama 

Islam kepada orang lain agar mereka dapat menerima ajaran Islam dengan 

menggunakan media tertentu. Tema dari dakwah Islam tidak hanya dalam 

masalah hablu minallah seperti shalat, puasa, zakat, haji  dan lainnya. 

masalah hablu minannas seperti peningkatan sumber daya manusia; 

ekonomi, demokrasi, politik, etos kerja, dan lain sebagianya juga tema-

tema yang juga kepentingan umat Islam. 

Dakwah juga harus dilakukan secara dinamis mengikuti 

perkembangan zaman. Perkembangan teknologi di era modern ini dakwah 

bil lisan dapat dikembangkan melalui publikasi dengan menggunakan 

media penyiaran salah satunya televisi. Oleh karena itu, televisi 

merupakan alat yang dapat terjangkau yang tak terbatas ruang dan waktu. 

Menurut Syafrian Akbar (2010: 19) Televisi sebagai media dakwah 

adalah pemanfaatan teknologi modern (televisi) yang diharapkan aktivitas 

dakwah yang sedang dijalankan sesuai dengan tujuan yang efektif dan 

efesien. Media televisi menawarkan dakwah-dakwah keagamaan bagi 

masyarakat agar lebih bijak dalam menanggapi berita apapun di televisi.  

dakwah dalam media dapat dihadirkan dari berbagai program televisi 

yang didalamnya membahas isu religius dalam berbagai sisi. Salah satu 
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talk show yang sempat digandrungi oleh masyarakat ialah program 

televisi Mama Dedeh di Indosiar. Talk show yang dihadirkan adalah salah 

satu talk show religius sekaligus contoh dakwah agama yang tampil dalam 

teknologi. 

Para da'i dituntut agar peka atas setiap isu yang muncul ditengah 

fenomena-fenomena masyarakat. Menurut Syafrian Akbar (2010: 20) 

tingkat penyebaran nilai-nilai keagamaan dapat tersebar meluas dan 

singkat waktu. Masyarakat juga lebih mudah menangkap manfaat dari 

program agama Islam di media massa televisi. Nilai-nilai keagamaan 

yang hadir melalui media televisi  sangat membantu bagi mereka yang 

tidak sempat menghadiri majelis ta'lim. 

Televisi sebagai media dakwah memanfaatkan teknologi modern 

(televisi) yang diharapkan aktivitas dakwah yangdijalankan sesuai dengan 

tujuan yang efektif dan efesien. Media televisi menawarkan dakwah-

dakwah keagamaan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menanggapi 

berita apapun.Menurut Inayatul Fitriyah (2014: 42) menyebutkan dakwah 

dalam media dapat dihadirkan dari berbagai program televisi yang 

didalamnya membahas isu religius dalam berbagai sisi. Salah satu talk 

show yang sempat digandrungi oleh masyarakat ialah program televisi 

Mama Dedeh di Indosiar. Talk show yang dihadirkan adalah salah satu 

talk show religius sekaligus contoh dakwah agama yang tampil dalam 

teknologi.  
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Dakwah melalui media sudah diakui memiliki efektifitas yang lebih 

tingggi dibandingkan dalam dakwah dalam bentuk ceramah yang biasa 

diselenggarakan didalam tabligh akbar. Media dakwah ini mudah 

dijangkaudan jauh lebih luas. Jika dalam taligh akbar yang dapat melihat 

hanya mereka yang hadir dan jumlahnya pun hanya sedikit maka solusi 

yang ditawarkan dengan menggunakan media seperti televisi dakwah 

yang dapat diakses oleh masyarakat luas di manapun mereka berada. 

 

2. Program Televisi 

Indonesia sejak tahun 2002 silam telah memiliki UU no. 32/2002 

tentang penyiaran. Menurut Masduku dan Muzayin Nazaruddin (2008: 8) 

UU memuat media penyiaran agar menyajikan informasi aktual dan siara 

hiburan secara proporsional. Penyajian berita baik informasi maupun 

siaran hiburan sebisa mungkin menghindari penyiaran yang berbau 

pornografi, sadisme dan mengganggu privasi seseorang. Dunia siaran 

dengan berbagai macam konten keragaman program sehingga masyarakat 

bebas memilih isi tontonan.  

Isi siaran yang ditayangkan diharapkan semakin dekat oleh 

masyarakat, aspiratif, menyentuh kebutuhan, ekspresi politik, sosial, dan 

budaya. Menurut Deddy Iskandar Muda (2005: 9) genre televisi hingga 

saat ini masih bertahan daripada media massa lainnya. Siaran televisi 

yang disukai oleh masyarakat biasanya berupa talkshow (gosip), skandal, 
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infotaiment, informasi, liputan olahraga, acara anak-anak, acara musik 

dan lain sebagainya. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menurut Subhan Afifi (2010: 

251) sebagai lembaga independen (bukan pemerintah, atau pelaku 

penyiaran atau siapapun yang berkepentingan secara langsung) yang 

berfungsi sebagai pengatur dunia penyiaran Indonesia. Wewenang KPI 

adalah: (1) Menetapkan standar program siaran; (2). Menyusun peraturan 

dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (3) Mengawasi 

pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar 

program siaran; (4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan 

dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) 

Melakukan koordinasi  atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga 

penyiaran, dan masyarakat. 

Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2009 yang sudah menegur 

beberapa tayangan televisi yang bermasalah. KPI periode 2003-2006 

sudah mulai menangani 225 pengaduan yang sedang ditangani.  

Tabel 2.1. Teguran KPI terhadap Stasiun Televisi yang bermasalah 

No Stasiun TV F % 

1 TVRI 1 0,8 

2 RCTI 13 10,6 

3 SCTV 10 8,1 

4 TPI 15 12,2 

5 ANTV 6 4,9 

6 INDOSIAR 14 11,4 

7 TRANS TV 12 9,8 

8 METRO TV 6 4,9 

9 TRANS 7 10 8,1 

10 TV ONE 5 4,1 

11 GLOBAL TV 10 8,1 

12 SEMUA TV  19 15,4 
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13 LAINNYA  2 1,6 

  123 100 

 

KPI periode berikutnya, jumlah pengaduan masyarakat kepada KPI 

yang mengeluhkan tayangan bermasalah di televisi semakin meningkat. 

Menurut Subhan Afif (2010: 252-253) Pada tahun 2009 tidak kurang dari 

8098 pengaduan yang diterima KPI pusat,baik yang dilaporkan secara 

peribadi ataupun kelompok. Adapun katagori program dan jenis-jenis 

pelanggaran dari siaran televisi sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Katagori Program yang ditegur KPI 

NO Katagori program  F % 

1 Sinetron 20 16,3 

2 Film televisi/serial 11 8,9 

3 Film Layar Lebar (movie) 5 4,1 

4 Quis/Game Show 3 2,4 

5 Komedi Situasi 4 3,3 

6 Reality Show 10 8,1 

7 Variety Show 5 4,1 

8 Hiburan Tradisional 0,0 0,0 

9 Infotaiment 3 2,4 

10 Musik 9 7,3 

11 Olahraga 0 0,0 

12 Program anak  2 1,6 

13 Talk show 9 7,3 

14 Berita  12 9,8 

15 Dokumenter  2 1,6 

16 Religius 1 0,8 

17 Iklan  20 16,3 

18 Program televisi secara umum 7 5,7 

  123 100,0 

 

Berdasarkan data-data KPU yang sudah dijelaskan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwasanya mereka yang telah menyiarkan di 

program televis tidak berdasarkan etika penyiaran. Etika penyiaran dalam 
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Islam menurut Abdul Rachman (2013: 34-35) yang harus diperhatikan 

lebih dalam yakni ada 9:  

a. Menggunakan cara yang bijaksana (Hikmah)  

Informasi baik keagamaan ataupun berita baik aktual maupun 

hibura hendaknya disampaikan dengan cara yang hikmah 

(bijaksana). Hal ini sesuai dengan QS. An-Nahl: 125 

اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ 

 إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

Tafsir dari kata dengan hikmah untuk konteks saat ini dengan 

memperhatikan waktu, tempat, dan  kondisi masyarakat. 

b. Pelajaran atau pendidikan yang baik   

Isi siaran yang dihadirkan baiknya mengandung nilai 

pendidikan bagi penontonnya. Penonton yang melihat siaran ini agar 

mendorong untuk lebih maju, hidup sejahtera, memiliki budi pekerti 

luhur dan sifat mulia lainnya.  

c. Bertukar pikiran 

Orang yang menyampaikan informasi ataupun berita dapat 

dilakukan dengan cara berdiskusi dengan mengundang narasumber. 

Narasumber yang dihadirkan ialah orang yang memang mengerti 

kondisi masyarakat, bukan mengundang narasumber dari publik 

figur (artis) yang pada akhirnya akan menimbulkan fitnah.   
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d. Menyampaikan informasi yang benar 

Berita ataupun informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat hendaknya berita yang benar, bersih dari penipuan 

maupun kebohongan. Para peliput berita khsusnya infotaiment 

harusnya memang meneliti berita yang akan tayang. Apakah berita 

tersebut layak untuk disajikan kepada masyarakat tanpa adanya 

pemfitnahan di dalamnya. Berita yang belum jelas (hoax) hendaknya 

tidak disiarkan terlebih dahulu sebelum adanya klarifikasi yang 

sebenar-benarnya. Berita semacamnya ini telah dijelaskan didalam 

al-Qur’an Hujarat: 6  

َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءَ  لٍَة يَٰ ا بَِجَهٰ ۟ا أَن تُِصيبُو۟ا قَْوم ٌۢ  بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوَٰٓ
۟ا إِن َجآََٰءُكْم فَاِسق ٌۢ اَمنُوَٰٓ

ِدِمينَ   فَتُْصبُِحو۟ا َعلَٰى َما فَعَْلتُْم نَٰ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu.” 

 

e. Memberikan hiburan dan peringatan  

Penyampaian informasi baik tentang keagamaan maupun 

umum, hendaknya dengan menyelipkan aspek hiburan didalamnya. 

Oleh karena itu, juga harus peringatan kepada para audiens jangan 

sampai melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar aturan 

hukum yang telah berlaku. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah: 

119  

ِب ٱْلَجِحيمِ إِنَّآَٰ  ا ۖ َوََل تُْسـَُٔل َعْن أَْصَحٰ ا َونَِذير  ِ بَِشير  َك بِٱْلَحق 
أَْرَسْلنَٰ  
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“Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan 

kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan 

jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.” 

 

f. Dilarang memfitnah 

Fitnah dapat melalui beberapa bentuk yaitu dalam bentuk 

ucapan, tulisan maupun gambar yang menjelekkan orang lain. 

Dampak dari pemfitnahan antara lain merugikan kehormatan orang 

lain. Islam telah melarang perbuatan fitnah dalam QS. al-Baqarah: 

191 

ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم ۚ َوٱْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن  َوٱْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهم م ِ

تِلُوُكْم فِيِه ۖ  تِلُوُهْم ِعندَ ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َحتَّٰى يُقَٰ تَلُوُكْم ٱْلقَتِْل ۚ َوََل تُقَٰ فَِإن قَٰ

ِفِرينَ  ِلَك َجَزآَُٰء ٱْلَكٰ  فَٱْقتُلُوُهْم ۗ َكذَٰ

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan 

usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu 

(Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, 

dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, 

kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 

memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. 

Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.” 

 

g. Dilarang membuka aib orang lain 

Acara ataupun siaran televisi khususnya infotaiment lebih 

banyak mengungkapkan rahasia pribadi para selebritis tanah air. 

Rahasia yang di ungkap juga kebanyakan kejelekan artis itu sendiri 

baik dari acara infotaiment atau talk showyang langsung 

mengundang narasumber dari artis.  
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h. Dilarang mengadu domba  

Nabi Muhammadi SAW melarang sendiri perbuatan adu 

domba baik dianata individu, kelompok maupun kelompok dengan 

kelompok yang lain. Hal ini menyebabkan perpecahan dan mala 

petaka. Hal ini sesuai dengan hadits nabi berikut ini:  

: َحدَّثَنَا أَبُو نُعَْيٍم َحدَّثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر ٥٥٩٦صحيح البخاري 

اٍم قَاَل ُكنَّا َمَع ُحذَْيفَةَفَِقيَل لَهُ إِنَّ َرُجًل  يَْرفَُع اْلَحِديَث إِلَى  َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َهمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل ََل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ ُعثَْماَن فَقَاَل لَهُ ُحذَْيفَةُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى  اَّللَّ

 قَتَّات  

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah 

menceritakankepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 

Hammam diaberkata:"Kami pernah bersama Hudzaifah, lalu di 

beritahukankepadanya bahwa ada seseorang yang merafa'kan 

(menyandarkan) hadits kepada Utsman, lantas Hudzaifah berkata 

kepada orang tersebut: "saya mendengar Nabi SAW bersabda: Tidak 

akan masuksurga orang yang suka mengadudomba. (HR. Bukhari: 

5596)   

i. Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat keji 

Inti dari semua media baik media massa, cetak, elektronik 

hingga media sosial ialah untuk menyeru kepada kebaikan dan 

mencegah dari kemungkaran. Hal ini sesuai dengan QS. ali Imran 

ayat 104  

ة  يَْدُعوَن إِلَى نُكْم أُمَّ ٱْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر ۚ  َوْلتَُكن م ِ

ئَِك ُهُم ٱْلُمْفِلُحونَ 
َٰٓ  َوأُ۟ولَٰ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung.” 

Perbuatan Munkar yang sangat digarisbawahi ialah 

menyiarkan hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi. Dewan 
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pimpinan MUI dalam fatwanya no. 287 tahun 2001 menjelaskan 

bahwa menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, 

tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, 

suara, reklame, iklan maupun ucapan baik melalui media cetak, 

massa, elektronik yang dapat membangkitkan nafsu adalah haram.  

3. Infotaiment berujung gosip 

Menurut William (2008: 34) menyebutkan kebanyakan masyarakat 

menjadikan media massa sebagai “guru” yang telah meyampaikan 

warisan sosial (nilai-nilai norma) dari seseorang ke orang lain atau bahkan 

dari generasike generasi.Tayangan melalui TV khususnya dalam acara 

infotainment secara tidak sadar masyarakat telah diajar untuk gemar 

menceritakan aib atau kekurangan orang lain. Sebahagian besar tayangan 

acara televisi swasta nasional yang menyuguhkan acara serupa walaupun 

dengan topik yang berbeda-beda. Hal ini tentu bertentangan dengan pesan 

moral dari al-Qur’an sebagaimana dijelaskan misalnya dapat dilihat pada 

QS. al-Hujurat [49]:12 

ا ِمَن الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثْم  ۖ َوََل تََجسَُّسوا َوََل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِ  ير 

ۚ َ ا ۚ أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيت ا فََكِرْهتُُموهُ ۚ َواتَّقُوا اَّللَّ  إِنَّ يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعض 

اب  َرِحيم   َ تَوَّ  اَّللَّ

“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“. 
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Secara normatif, menurut Abdul Wahid (2015: 70) ayat diatas 

mengandung 3 pesan moral yaitu, pertama orang yang beriman kepada 

Allah SWT diperintahkan agar menjauhi sifat prasangka kepada orang 

lain. Kedua, tidak mencari kesalahan orang lain dalam bentuk apapun. 

Acara infotaiment salah satu acara yang bernuansa hiburan, tetapi tanpa 

disadari acara ini merupakan contoh dari mencari kesalahan artis. Ketiga, 

tidak saling menggunjing keburukan orang lain. Dampak para wartawan 

mencari-cari kesalahan artis ialah para penonton secara tidak sadar 

memacu untuk tambah melebarkan masalah-masalah artis yang 

sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Masalah-masalah artis yang serung 

ditemui di televisi berupa masalah rumah tangga dari percintaan, menikah 

hingga perceraian. Ketiga isi tayangan inilah yang sebenarnya didalam 

Islam. adapun berikut ini nama acara infotaiment di berbagai televisi di 

Indonesia. 

Tabel 2.3 nama stasiun televisi beserta nama infotaiment 

NO Nama Acara Stasiun TV Keterangan 

1 Kiss pagi, Hot Issu, Hot Kiss Indosiar Televisi Swasta 

2 Entertainment News NET Televisi Swasta 

3 Insert Pagi & Siang  Trans TV Televisi Swasta 

4 Selebrita Pagi & Siang Trans 7 Televisi Swasta 

5 Obsesi Global TV Televisi Swasta 

6 Tuntas MNCTV Televisi Swasta 

7 Halo selebriti, Hot shot, status 
selebriti 

SCTV Televisi Swasta 

8 Intens, Silet, Cek & Ricek RCTI Televisi Swasta 

 

Dampak negatif pada tanyangan TV khususnya Infotaiment ialah 

kekuatan media dalam mengubah dan membentuk gaya hidup seseorang. 

Beberapa peniliti mengungkapkan bahwa menonton televisi dapat 
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menyebabkan penontonnya meniru gaya hidup artis yang sedang di 

tontonbaik dari pakaian, sepatu, tas yang berbranded. Dampak lainnya 

ialah membuat penontonnya jadi bermalas-malasan dalam melaksanakan 

aktifitas di rumah, kemudian menyebabkan kebiasaan makan yang salah, 

penyakit bertumpukkan hingga gangguan psikologis.  dampak negatif 

menurut Abdul Wahid (2015: 72) antara lain : 

a. Kurangnya usaha untuk introspeksi diri. Artinya dengan adanya 

tayangan infotainment cenderung mendorong masyarakat untuk 

melihat berbagai kesalahanorang lain, dibandingkan dengan 

mengintrospeksi diri. Perilaku yang semacam ini akan berdampak 

buruk bagi kepribadian seseorang. 

b. Menyebarkan fitnah, isu dan kabar buruk. Jika berita infotainment itu 

hanyamenduga-duga dari suatu permasalahan yang belum jelas 

faktanya maka bisa disebut sebagai fitnah. Fitnah lebih kejam dari 

pembunuhan, pencurian,perampokan, pengutilan, penipuan, dan lain-

lain. 

c. Mengganggu orang yang sedang diperbincangkan (dibahas).Orang 

yang namanyamasalah kita diomongin dan diungkit-ungkit orang lain 

(ghibah) normalnya akanmembuat kita tidak nyaman. Oleh sebab itu 

jika seseorang punya masalah ataukasus sebaiknya kita biarkan dia 

dulu menyelesaikan segala masalahnya. Setelahsemua beres barulah 

meminta izin untuk diliput. Wartawan selama ini main tayang saja 

tanpa meminta izin dari orang yang akan diliput. 
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d. Menjerumuskan masyarakat pada gaya (pola) hidup yang salah. Berita 

yangdatang dari kaum yang suka ditiru orang, kalau tidak benar maka 

jelas berdampaktidak baik. Bahaya jika masyarakat meniru para artis 

yang identik/suka dugem,suka gaya hidup mewah, suka pergaulan 

bebas, suka narkoba, suka nikah siri, dansebagainya. Seharusnya 

dijelaskan pole hidup yang salah adalah salah, tidak baikya tidak baik 

agar masyarakat tidak meriru yang jelek-jelek. 

e. Contoh Buruk Bagi Anak-Anak. Menyambung dari point di atas kalau 

yang menonton adalah anak-anak maka akan lebih dahsyat dampak 

negatif yang ditimbulkannya. Jika anak-anak terobsesi ingin jadi 

selebriti bisa saja mereka akan meniru apa yang dilakukan selebriti 

kesayangannya termasuk yang jelek-jelek. Anak-anak dari kecil sudah 

diajarkan gosip, fitnah, gibah, gaya hidup mewah, dll. acara 

infotainment ditayangkan larut malam ketika anak-anak sudah tidur. 

f. Menghabiskan Waktu Para Penonton. Pembahasan suatu masalah dari 

seorang selebritis biasanya dipaksa panjang durasinya sehingga yang 

dibahas suka diulang-ulang atau ditambah-tambahkan. Setiap acara 

infotainmen juga membahas kasus yang sama secara bertele-tele dan 

berulang-ulang. Oleh karena itu, lengkap sudah waktu seseorang yang 

tersita untuk melihat permasalahan yang sama. Waktu pemirsa yang 

berharga.  
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4. Karakteristik Wanita menurut Psikologi 

Islam telah mengatur sangat jelas antara persamaan dan perbedaan 

antara wanita dan laki-laki. Fenomena yang sering dijumpai didalam 

masyarakat sekitar yang sedang hot ialah kesetaraan gender. Menurut 

kaum feminis yang dilakukan kaum patriarki ialah merusak harga diri 

wanita, sehingga kaum feminis menginginkan persamaan derajat. Islam 

sendiri sudah sangatlah jelas dalam menanggapi hal yang demikian. 

Persamaan yang sedang diperebutkan sebenarnya hanyalah masalah hak, 

sedangkan didalam islam telah dijelaskan antara wanita dan pria 

mendapatkan hak yang sama dari Allah SWT. Menurut Sarifa Suhra 

(2013:  379) persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai 

berikut:  

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba  

b. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi khalifah di bumi  

c. Laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat meraih prestasi 

d. Laki laki maupun perempuan sama-sama menjalankan spiritulitas 

masing-masing. 

Perempuan maupun laki-laki juga memiliki perbedaan yang tidak 

dapat lagi dihindari. Perbedaan mendasar dan yang mencolok ialah 

wanita yang bersifan feminim dan laki-laki yang bersifat maskulin. Oleh 

karena itu, menurut Eti Nurhayati (2016: 379 ) adapun karakteristik 

wanita yang bias menurut psikologi ialah sebagai berikut:  

a. Psikologis perempuan dependen, berwatak mengasuh, dan merawat 
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b. Psikologis perempuan selalu mengalah, menyetujui, menyesuaikan 

diri, dan menyenangkan orang lain.  

c. Psikologis perempuan emosional dan menangis 

d. Psikologis perempuan yang penakut dan sensitif  

e. Psikologis perempuan yang lemah dan tidak berprestasi  

f. Psikologis perempuan yang mudah terpengaruh dan mudah dibujuk  

g. Psikologis perempuan lebih sensitif terhadap perilaku non verbal.  

h. Psikologis perempuan lebih ekspresif. 

Sifat perempuan yang mudah terpengaruh dan mudah dibujuk 

inilah yang menyebabkan wanita lebih menyukai pembicaraan yang 

berbau gosip. Perempuan memang mempunyai kodrat lebih menyukai 

tinggal dirumah, dikarenakan tugas yang berada di luar rumah ialah tugas 

laki-laki sebagai pencari nafkah. Oleh karena wanita lebih menyukai 

tinggal di rumah dan mengerjakan tugas rumah yang biasanya diselingi 

dengan melihat acara televisi. Acara televisi yang digandrungi oleh para 

wanita di rumah tidak lain adalah acara infotaiment yang tersiar di 

berbagai macam stasiun televisi swasta. 

Isu yang berbau Gosip jelas datangnya dari acara infotaiment. 

Apabila para wanita telah berkumpul menjadi satu tidak menutup 

kemungkinan lebih banyak membahas tentang acara-acara televisi yang 

dilihatnya sebagai bahan pembicaraan dengan lawan bicaranya. Acara 

yang sangat digemari oleh kaum wanita pada era globalisasi ini sudah 

sangat jelas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW  
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: إِنَّ فًَُلنَةَ تَقُوُم اللَّْيَل َوتَُصوُم النََّهاَر، َوتَْفعَُل، َوتَ  ِ َصلَّى اَّللَّ َصدَُّق، َوتُْؤِذي قِيَل ِللنَّبِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " ََل َخْيَر فِيَها ِهَي ِمْن أَْهِل النَّ  اِر " ِجيَرانََها ِبِلَسانَِها، َفقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى اَّللَّ

 ُ  َعلَْيِه قِيَل: َوفًَُلنَةُ تَُصل ِي اْلَمْكتُوبَةَ، َوتََصدَُّق بِاْْلَثَْواِر َوََل تُْؤِذي أََحد ا، َفقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى اَّللَّ

 " َوَسلََّم: " ِهَي ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ 

"Pernah dikatakan kepada Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam-, "Wahai 

Rasulullah, sungguh seorang wanita bangkit di waktu malam (untuk 

melakukan sholat malam), berpuasa di siang hari, melakukan (hal-hal 

yang baik) dan bersedekah. Namun ia menyakiti para tetangga dengan 

lisannya". Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Tak ada 

kebaikan padanya; ia termasuk penghuni neraka"Mereka (para sahabat) 

berkata lagi, "Wanita lain hanya mengerjakan sholat wajib dan 

bersedekah dengan sekerat keju. Namun ia tak pernah menyakiti seorang 

pun". Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda, "Ia termasuk 

penghuni surga". [HR. Al-Bukhoriy dalamAl-Adab Al-Mufrod (no. 119), 

Al-Hakim dalam Al-Mustadrok(4/166), Ibnu Hibban dalamShohih-nya 

(2054) dan Ahmad dalam Al-Musnad (2/440). Hadits ini di-shohih-kan 

oleh Syaikh Al-Albaniy dalam Ash-Shohihah (190)] 

 Menurut Eko A. Meinarno, dkk (2011: 79) menyebutkan bahwa  

gosip secara prinsip memiliki beberapa fungsi  yaitu:  

a. Fungsi Informasi  

Gosip seringkali dianggap sebagai alat yang efektif dan efisien 

sebagai pertukaran dan penyebaran informasi. 

b. Fungsi Hiburan  

Gosip juga memiliki fungsi hiburan. Masyarakat yang suka dalam 

bergosip mendapatkan kesenangan belaka. Kesenangan inilah yang 

membuat masyarakat nyaman dan enggan untuk mengentikan 

percakapan yang mengandung unsur gosip.  

c. Gosip sebagai pertemanan  

Fungsi lain dari gosip ialah mempererat pertemanan. Pertukaran 

gosip merupakan tanda bahwa telah terjalin lingkaran kepercayaan 
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antara penggosip dengan pendengar. Bila pertukaran ini terus terjadi, 

maka kerekatan dalam persahabatan dan kelompok akan meningkat. 

d. Gosip adalah alat untuk mempengaruhi  

Gosip sebaai alat untuk mempengaruhi. Masyarakat yang mudah 

dipengaruhi antara laki-laki dan perempuan ialah perempuan. 

Perempuan selain mudah dipengaruhi juga lebih suka membentuk 

kelompok-kelompok kecil sebagai ajang penggosipan bersama.  

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dijelaskan bahwasanya 

jelas Nabi melarang siapapun menggunjing saudaranya sendiri, 

dikarenakan mereka tidak akan pernah masuk surga. Hal ini 

membuktikan pentingnya menjaga lisan mengingat kebanyakan wanita 

lebih mudah dipengaruhi dalam hal apapun.  

 

D Tinjauan Tentang Jamaah Majlis Ta’lim 

1. Pendidikan Non Formal  

Pendidikan nonformal dalam Islam menurut Wiwi Safiyah 

Perbriyanti (t.t: 20) telah menampakkan bentukyang dilaksanakan dalam 

masyarakat.Bentuk pendidikan nonformal dalampendidikan Islam seperti 

yang disebut di atas telah berjalan dalammasyarakat dan harus terus 

dikembangkan dan ditingkatkan pembinaandan penyelenggaraanya, 

sehingga dapat membentuk karakter masyarkatIslam yang di ridhoi Allah 

SWT. 
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Penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan upaya sengaja 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang tidak 

terdidik melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal 

berkewajiban untuk membantu mengarahkan serta mengharmonikan 

perkembangan potensi yang terdapat pada masyarakat. Pendidikan non 

formal ini juga sudah diatur dalam undang-undang nomer 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara yuridis formal memperkuat 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Pasal 14 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam 

berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan 

diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber 

dari ajaran  agama Islam pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk 

pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Quran, diniyah taklimiyah 

atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal yang 

berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari 

kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan 

tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan 

pasal 22 menyatakan bahwa pengajian kitab diselenggarakan dalam 

rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. 

Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla atau 
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tempat lain yang memenuhi syarat. Begitu juga majelis taklim dapat 

dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi 

syarat. 

Pendidikan non formal lainnya yang sering dijumpai dalam 

masyarakat di Indonesia terutama adalah majlis ta’lim. Majlis ta’lim 

disini biasanya dilaknakan di masjid ataupun di setiap rumah dengan 

bergilir dengan mengundang narasumber yang memahami tentang agama 

didalamnya. Majlis ta’lim yang ada bertujuan untuk meningkatkan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia untuk mewujudkan 

tujuan manusia sebagai khalifah di bumi. 

 

2. Majlis Ta’lim 

secara etimologis majelis ta'limmenurut Feri Andi (2017: 13) 

adalah tempat mengajar, tempat mendidik, tempat melatih, tempat 

belajar, dan tempat menuntut ilmu. sedangkan secara terminologi majlis 

ta'lim berarti lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan 

secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak 

yang mendalami ajaran-ajaran Islam. 

Menurut Muhammad Arif Mustafa (2016: 8) menyatakan 

bahwamajelis ta’lim yang dibangun oleh umat Islam harus dimanfaatkan 

secara optimal untuk mendukung segala aktivitas kehidupan 

beragamamereka, dimana urusan ukhrawi dan duniawi yang menjurus 

kepadakepentingan ibadah dapat dilaksanakan di dalamnya. Sisi 
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kehidupan umatIslam harus seimbang antara ibadah dan bekerja. Oleh 

sebab itu, majelis ta’lim harus berfungsi sebagai tempat untuk 

menyelesaikan segala urusanumat Islam.  

Secara umum fungsi majelis ta’lim pada dasarnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Tempat shalat berjama’ah 

b) Pusat masyarakat (community centre) 

c) Pusat pengembangan budaya 

d) Pusat pendidikan 

e) Pusat informasi 

f) Pusat penelitian dan pengembangan. 

menurut Zakiah Daradjat dalam jurnal Muhammad Arif Mustofa 

(2016: 8-10) bahkan menganjurkan bahwa: “Pada setiap pemukiman 

diwajibkan dibangun majlis ta’lim yang letaknya pada titik sentral, yang 

dapat dicapai dengan cara yang relatif mudah seperti berjalan kaki”. 

Majelis ta’lim hendaknya juga dibangun denganmemperhatikan jumlah 

masyarakat Islam disekitarnya, dimana jumlah penduduk muslim, yang 

banyak memerlukan majelis ta’lim yang cukup besar dan pengelolaannya 

harus digiatkan. “Majelis ta’lim sebagai lembaga pendidikan,hendaknya 

memiliki halaqah-halaqah yang mengajarkan berbagai ilmuagama. 

Kegiatan pengajaran dalam bentuk majelis-majelis juga harus sering 

diadakan”. 

Faktor penunjang dalam pelaksanaan majlis ta’lim :  
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a) Keaktifan dan ketertiban pengurus. 

b) Semangat yang kuat dari jama’ah 

c) Kondisi lingkungan alam yang mudah 

d) Fasilitas yang memadai  

Faktor penghambat pelaksanaan majlis ta’lim : 

a) Kekurangan tenaga pengurus 

b) Semangat jama’ah sangat lemah 

c) Kondisi lingkungan alam yang sulit 

d) Tidak ada fasilitas yang memadai. 
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