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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayak luas menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting 

dalam ilmu komunikasi massa, di samping ilmu komunikasi lainnya, yaitu 

komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi 

organisasi.
1

Kemajuan teknologi komunikasi massa secara visual juga 

ditampakkan dengan semakin menariknya tayangan yang disajikan. 

Bukan itu saja program siaran pun kini semakin bervariasi. Dari 

program sinetron sampai program talkshow. Dari program pendidikan sampai 

hiburan dan dari siaran yang mengandung nilai keagamaan sampai ke siaran 

yang mengandung kekerasan. Semua di rangkum oleh televisi Indonesia saat 

ini.  

Televisi saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya lebih lama 

didepan televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol 

dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi masyarakat TV adalah teman, 

TV menjadi cermin perilaku masyarakat dan TV dapat menjadi candu. 

TV membujuk kita untuk mengkonsumsi lebih banyak dan banyak 

lagi. TV memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan 

ide tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Ringkasnya, TV mampu 

memasuki relung-relung kehidupan kita lebih dari yang lain.
2
 Program televisi 

umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, presepsi dan rasa penasaran para 

penonton.  

Memang tayangan televisi ada manfaat dan mudarat atau kerugiannya. 

Apalagi tayangan yang ditonton setiap hari dan dalam jangka waktu yang 

tidak bisa di prediksi. Terkadang sebagian masyarakat tertarik pada alur cerita 
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tayangan, karena kesamaan kisah dengan kehidupan nyata. Ini akan 

melahirkan sikap obsesif dimana ingin sama dengan yang telah disaksikan 

dalam tayangan tersebut. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah 

penganut agama Islam maka, sinetron yang bernafaskan Islamlah yang laris di 

tonton oleh masyarakat Indonesia. Menjamurnya sinetron religi pada setiap 

stasiun televisi mengharuskan masyarakat lebih selektif untuk memilih 

sinetron religi yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa sinetron yang bernafaskan Islam bukan 

hanya dilihat dari atribut yang dipakai aktris atau aktornya saja melainkan isi 

atau esensi cerita sinetron itu sendiri. Isi cerita dari sebuah sinetron religi 

menjadi sebuah teladan bagi orang yang menontonnya, khususnya bagi 

masyarakat muslim sinetron religi menjadi salah satu alternative untuk 

mengetahui ajaran Islam. 

Tayangan sinetron religi Kuasa Ilahi merupakan sinetron religi yang 

ditayangkan oleh MNC TV. Pesan-pesan keagamaan yang kental didalamnya, 

menjadikan acuan penulis untuk meneliti ini. Cerita yang diangkat merupakan 

realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sinetron  religi yang 

mengangkat tentang  balasan yang diterima seseorang di dunia sebelum atau 

sesudah kematian yang menimpanya  karena bersikap dzalim, syirik dan 

berlaku tak adil kepada sesama manusia sepanjang hidupnya.
3
 

Balasan yang menjadi hikmah untuk yang hidup. Diangkat dari sumber 

kisah nyata yang diadaptasi dengan konsep kekinian. Kuasa Ilahi menyajikan 

tayangan yang menuntun penontonnya untuk menjadi manusia yang baik 

kepada sesamanya. Tayangan sinetron ini berdurasi 90 menit ini, hadir dengan 

judul yang berbeda di setiap episodenya. 

Dari hasil observasi peneliti di lapangan didapatkan hasil bahwa  di RT 

04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru, terdapat banyak ibu 

rumah tangga yang intensitas waktunya tinggi untuk menonton sinetron Kuasa 

Ilahi. Dalam setiap kesempatan mereka sering bercerita mengenai tayangan 
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sinetron Kuasa Ilahi tersebut. Ibu rumah tangga tersebut sering mengaitkan 

peristiwa yang ada di dalam sinetron dengan kehidupan nyata baik di rumah 

tangga maupun bermasyarakat.  

Dalam penelitian ini, penulis memilih ibu rumah tangga, karena IRT 

merupakan salah satu target tayangan Kuasa Ilahi. Tema cerita yang realistis 

dan berbeda setiap episodenya menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu 

tayangan sinetron ini termasuk prime time yaitu tayangan unggulan pukul 

20:30 WIB setiap hari Senin hingga Jumat.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan 

maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap 

permasalahan ini dan menjadikan sebuah ilmiah skripsi dengan judul 

“Pengaruh Tayangan Kuasa Ilahi Di MNC TV Terhadap Perilaku Keagamaan 

Ibu Rumah Tangga Di RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 

Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini akan mudah dipahami dan menghindari terjadinya 

penyimpangan dan kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, peneliti 

merasa perlu memberikan penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah 

yang digunakan pada judul penelitian ini: 

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
4

Jadi pengaruh adalah 

sesuatu kekuatan yang muncul sehingga mengakibatkan terjadinya 

perubahan. 

2. Tayangan 

Tayangan adalah acara televisi atau program televisi yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. Secara garis besar, program TV dibagi 

menjadi dua yaitu melalui pendekatan jurnalistik dan pendekatan artistik. 
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Siaran Karya artistik mengutamakan keindahan, Sedangkan karya 

jurnalistik materinya, berita, wawancara,dialog,danreportase
5
 

3. Kuasa Ilahi 

Siaran perdana dengan judul “Hidayah” yang disiarkan pada 

tanggal 11 Juli 2005 hingga  Rabu 27 Desember 2006 di Trans Tv dengan 

durasi 120 menit pukul 19.00-21.00 WIB. Pada tahun 2007-2012 pindah 

tayang ke TPI. Kemudian ditayangankan kembali dengan judul baru, 

namun tetap dengan genre sinetron religi yang sama dengan judul “Kuasa 

Ilahi” pada bulan Juli 2017 di MNC TV. Yang ditayangan setiap hari senin 

hingga jumat pukul 20:30 WIB. Tidak hanya genre sinetron dan alur cerita 

religi yang sama, namun soundtrack sinetron juga masih sama yaitu 

“Keagungan Tuhan” yang dinyanyikan oleh Rita Effendy.
6
 

4. MNC TV 

MNC TV (sebelumnya bernama TPI) adalah sebuah stasiun televisi 

swasta terestrial nasional di Indonesia. Namanya yang sekarang 

dipergunakan sejak 20 Oktober 2010. MNC TV merupakan stasiun televisi 

swasta ketiga di Indonesia setelah RCTI dan SCTV. MNC TV didirikan 

oleh Mbak Tutut dan dulu sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta 

Lamtoro Gung Persada.
7
 

5. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan adalah segala aktivitas manusia dalam 

kehidupan di dasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. Tanggapan 

atau reaksi nyata seseorang akibat dari akumulasi pengalaman, 

pengalaman sebagai respon yang diterimanya, yang diwujudkan dalam 

bentuk ibadah keseharian. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian yang akan 

dilakukan dengan judul Pengaruh Tayangan Kuasa Ilahi Di MNC TV 

Terhadap Perilaku Keagamaan Ibu Rumah Tangga Di RT 04 RW 10 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru, maka beberapa masalah 

muncul terkait hal tersebut diantaranya : 

a. Adakah pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV terhadap perilaku 

keagamaan ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo 

Barat Kota Pekanbaru.  

b. Bagaimana pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV terhadap 

perilaku keagamaan ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 Kelurahan 

Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru.  

c. Seberapa besar pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV terhadap 

perilaku keagamaan ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 Kelurahan 

Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru.  

2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup yang luas, maka penulis 

membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya sebatas pada 

pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV terhadap perilaku keagamaan 

ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 

Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV terhadap perilaku keagamaan 

ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 

Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC 

TV terhadap perilaku keagamaan ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1. Untuk menambah wawasan dan pembahasan penulis secara lebih 

mendalam mengenai pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV 

terhadap perilaku keagamaan ibu rumah tangga di RT 04 RW 10 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. 

2. Sebagai sarana untuk dapat mengembangkan teori-teori yang telah 

dipelajari dalam ilmu komunikasi khususnya dalam konsentrasi 

Broadcasting 

3. Dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian lain 

dalam rangka pegembangan dan memperkaya kajian ilmu komunikasi 

lebih lanjut. 

4. Untuk memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi. 

b. Secara Praktis  

1. Memberikan himbauan kepada pembaca agar lebih selektif dalam 

memilih tayangan televisi. 

2. Memberikan masukan kepada para mahasiswa komunikasi, jika kelak 

meniti karir didunia pertelevisian, agar dapat membuat acara yang 

mendidik dan berkualitas. 

3. Memberikan gambaran kepada masyarakat agar lebih selektif dalam 

menerima informasi yang disampaikan oleh media televisi. 

4. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada 

perkuliahan serta menambah wawasan peneliti dalam dunia praktisi 

Broadcasting. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri 

dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulian dalam beberapa 

bab dan sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Pemasalahan, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka berisi tentang teori, kajian terdahulu, defenisi 

konsepsional atau operasional variabel dan hipotesis 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, uji validitas, dan teknik analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Berisi tentang gambaran umum subyektif penelitian 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI :  PENUTUP 

  Berisi tentang kritik dan saran yang membangun untuk 

kemajuan yang akan datang 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


