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Penyajian acara-acara yang ditayangkan di stasiun televisi-stasiun televisi di Indonesia, dimana 

sekarang ini banyak acara-acara televisi yang mengambil tema tentang kehidupan religius. 

Semua bentuk acara tersebut penyajiannya terkemas dalam berbagai format acara termasuk 

sinetron bernuansa religius yang saat ini menjamur. Munculnya sinetron bernuansa religi dapat 

memberikan dampak positif untuk menjadi penyeimbang bagi tontonan sejenis yang lebih 

menekankan sisi hura-hura dan glamour, sedangkan penggarapan tayangan serupa yang hanya 

mengedepankan sisi komersial hanya akan menurunkan kredibilitas dan kepercayaan pemirsa 

pada realitas ceritanya. Hal ini juga berpengaruh kuat terhadap peningkatan rating stasiun televisi 

yang menayangkannya. 

Masyarakat Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang terkenal dengan 

masyarakat yang kehidupan religiusnya tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kelompok-

kelompok pengajian yang ada di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Banyaknya sinetron bernuansa 

religi yang ditayangkan menjadi perbincangan yang hangat dalam setiap pertemuan pengajian 

sebagai contoh kebesaran Allah yang tiada batas. Terkait denga hal tersebut peneliti ingin 

mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Kutorenon 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang terhadap tayangan sinetron “Astaghfirullah” di 

SCTV. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan jenis 

penelitian ini, dapat dijelaskan seberapa besar tingkat kepercayaan pemirsa terhadap tayangan 

sinetron Astaghfirullah di SCTV. Populasi dalam penelitian adalah ibu rumah tangga yang 

tinggal di Dusun Krajan I Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang 

berjumlah 175 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode cluster random sampling 

yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data 

yang lebih luas. Sampel ditentukan sebanyak 25% dari jumlah populasi atau sebanyak 44 orang. 

Instrumen penelitian, ini adalah angket dan wawancara untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Pemeriksaan keabsahan data digunakan reliabilitas instrumen dimana untuk skor 

hasil pengukuran dimasukkan dalam rumus Korelasi Product Moment dan rumus Reliabilitas. 

Peneliti menguji teori Uses and Gratifications sebagai kerangka pikir penelitian. Teori ini 

menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani khalayak. Uses and Gratifications 

menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana cara media 

mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi 

dan khalayak. 

Dari penghitungan means (rata-rata) indikator tingkat kepercayaan pemirsa terhadap tayangan 

sinetron “Astaghfirullah” yang meliputi kisah nyata yang mendasarinya, para aktor, setting dan 

lokasi serta kompetensi ustadz, maka diperoleh means sebesar 22,35. Berdasarkan tabel 

konfirmasi tingkat kepercayaan tingkat, kepercayaan pemirsa berada pada tingkat yang tinggi hal 

ini menunjukkan bahwa pemirsa percaya pada realitas cerita tayangan sinetron “Astaghfirullah”. 



Melalui penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang 

menghasilkan program sinetron bertema religi untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan 

faktor realitas cerita dalam pembuatannya. 

 


