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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Televisi merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh 

penduduk di Indonesia untuk mengakses berbagai informasi dan hiburan. Televisi 

sebagai media mempunyai banyak kelebihan dalam menyampaikan pesan-pesannya 

di bandingkan dengan media yang lain, karena pesan – pesan yang di sampaikan 

melalui gambar dan suara jelas lebih efektif dalam memberikan informasi. Saat ini 

televisi termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok dalam masyarakat 

Indonesia, semua masyarakat dapat memiliki televisi dengan mudah dan harga yang 

bisa di katakan murah di banding di beberapa waktu sebelumnya.  

Televisi bisa mengerutkan dunia dan melaksanakan penyebaran berita dan 

gagasan lebih cepat. Dengan adanya media televisi dunia kelihatan semankin kecil 

dari sebelumnya. Kita bisa memperoleh kesempatan untuk memperoleh informasi 

yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dunia. Berita-berita aktual bisa langsung 

disebarkan keberbagai pelosok dunia secara langsung.
1
 

Siaran televisi di Indonesia di mulai pada tahun 1962. Saat itu masyarakat 

Indonesia disuguhi tontonan realita yang begitu memukau, meskipun hanya siaran 

televisi hitam putih. Saat ini di Indonesia sudah mengudara sebelas stasiun televisi, 

satu TVRI dan Sepuluh stasiun Tv swasta. 
2
Selanjutnya disebutkan pula bahwa 

televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi (hi-tech) yang menyampaikan isi 

pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audio visual gerak memiliki 

                                                             
1
Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) Hlm 127. 

2
Askurifai Baksin, Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek(Bandung: Simbiosa Rekatama Media,2009) 

Hml 15. 



2 
 

 

kekuatan sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola fikir, dan tindakan 

individu.
3
  

Perananan televisi dalam perkembangan dakwah di Indonesia sangat di harapkan, 

karena dengan dakwah melalui televisi hasilnya akan lebih efektif dan maksimal. Hal 

ini bukan atau tanpa alasan, seperti yang telah kita saksikan di berbagai sumber berita 

televisi, begitu banyak problematika yang terjadi, dalam hal ini stasiun televisi di 

Indonesia banyak menayangkan tayangan religi yang bertajuk Islami. Seperti di 

stasiun televisi Indosiar ada program religi Mama dan Aa Beraksi
4
. Trans 7 juga 

mempunyai program yang bertajuk Islami yaitu Khazanah
5
. Trans Tv memberikan 

Program- program yang bertajuk Islami cukup banyak, seperti Islam Itu Indah, Berita 

Islami Masa Kini dan Mozaik Islam. Alasan penulis memilih program mozaik Islam 

karena program mozaik Islam sudah lama tayang di Trans Tv, program mozaik Islam 

banyak menginspirasi program-program lainnya, sehingga banyak program baru  

yang bernuansa religi tayang di berbagai stasiun Tv.  

Program Mozaik Islam yang tayang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan 

Jum’at Pukul 17.30 WIB di Trans TV. Acara yang berdurasi 30 menit ini menyajikan 

tayangan dakwah, yang berhubungan dengan fiqih, fakta ilmiah, sejarah dan masih 

banyak pembahasan lainnya yang dilihat dari pandangan Islam. Penyampaiannya 

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist.
6
 Mozaik Islam Trans Tv adalah sebuah program 

acara religi yang edukatif dan informatif. Mozaik Islam akan menguak beragam 

informasi penting dan menarik dari seluruh dunia yang berkaitan dengan agama 

Islam. Hadirnya program Mozaik Islam dapat dijadikan wadah baru untuk 

menyiarkan Islam dan dapat menyampaikan dakwah. Dengan adanya tayangan ini 

diharapkan dapat meluruskan persepsi masyarakat yang salah tentang Islam. 
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Khusunya bagi umat muslim kalangan Wanita, karena di dalam tayangan Mozaik 

Islam banyak menayangkan pemberitaan tentang wanita.  

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pemberitaan wanita dalam program 

Mozaik Islam Trans Tv, penulis melihat tayangan Mozaik Islam dari bulan Januari-

April 2016 yang hanya memberitakan tentang wanita. 

Pemberitaan dalam kajian kedudukan wanita dalam Islam. Kedudukan didalam 

islam yang penulis maksud adalah yang pertama wanita sebagai ibu, kedua wanita 

sebagai istri, dan ketiga wanita sebagai anggota masyarakat. Wanita sebagai ibu 

penulis menilai dengan kewajibannya sebagai ibu hamil dan menyusui, ibu merawat, 

dan ibu mendidik. Untuk wanita sebagai istri penulis menilai sebagai kewajiban 

sebagai istri seperti mengurus rumahtangga, melayani suami, dan menaati suami serta 

menjaga kehormatannya untuk suami. Sedangkan untuk wanita sebagai anggota 

masyarakat penulis mengambil kewajibannya sebagai wanita karier.  Seperti 

Pembahasan tentang keistimewaan wanita hamil dalam pandangan Islam
7
, Tuntunan 

Istri bekerja dalam Islam 
8
, Ciri-ciri wanita pengundang rezeki bagi suami

9
, mengatur 

keuangan dalam rumah tangga
10

 dan banyak hal lainnya juga yang membahas tentang 

wanita di dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam sangatlah penting. Segala 

bentuk kealiman telah di hapuskan dari mereka, dan Islam mengembalikan 

kedudukannya, dan menjadikan mereka sebagai mitra lelaki yang berkedudukan 

sejajar dalam urusan pahala, siksa, semua hak, kecuali perkara yang memang 

dikhususkan untuk wanita. Dalam ayat Al-Qur’an banyak membahas tentang wanita 
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dalam berbagai ayat dan pembicaraan tersebut berhubungan dengan berbagai sisi 

kehidupan. Allah berfirman: 

ِت َوٱل نِتََٰ نِتِيَن َوٱۡلقََٰ ِت َوٱۡلقََٰ ِت َوٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنََٰ بِِريَن إِنَّٱۡلُمۡسلِِميَن َوٱۡلُمۡسلَِمَٰ ِت َوٱلصََّٰ ِدقََٰ ِدقِيَن َوٱلصََّٰ صََّٰ

ِت َوٱ ئَِمَٰ
َّٰٓ ئِِميَن َوٱلصََّٰ

َّٰٓ ِت َوٱلصََّٰ قََٰ قِيَن َوٱۡلُمتََصدِّ تِ َوٱۡلُمتََصدِّ ِشَعَٰ ِشِعيَن َوٱۡلَخَٰ ِت َوٱۡلَخَٰ بَِرَٰ فِِظيَن َوٱلصََّٰ ۡلَحَٰ

تِ  ِكَرَٰ
َ َكثِيٗرا َوٱلذََّٰ ِكِرينَٱَّللَّ

ِت َوٱلذََّٰ فِظََٰ ۡغفَِرٗة َوأَۡجًرا َعِظيٗمب  فُُروَجهُۡم َوٱۡلَحَٰ ُ َلهُم مَّ  ٥٣أََعدَّ ٱَّللَّ
11

 

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan 

yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan 

perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 

perempuan yang khusyu´, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 

perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara 

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 

telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S Al-

ahzab/33:35) 

 Misalnya seperti tayangan Mozaik Islam pada tanggal 07 Januari 2016 yang 

menjelaskan tentang keistimewaan wanita hamil, didalam tayangan tersebut 

menjelaskan wanita yang sedang hamil adalah wanita dengan kemuliaan yang sangat 

tinggi, bahkan kemuliaan seorang wanita yang sedang hamil hingga melahirkan dapat 

disejajarkan seperti layaknya medan perjuangan, hingga jika sang ibu meninggal 

dalam proses melahirkan, maka ia meninggal dalam keadaan syahid. Sama juga 

halnya dengan pembahasan mozaik Islam tentang tuntunan istri bekerja dalam Islam 

yang tayang pada tanggal 10 Februari 2016, didalam video ini juga menjelaskan 

bagaimana seharusnya seorang wanita bekerja didalam Islam. Dan masih banyak 

pembahasan lainnya tentang pemberitaan wanita dengan kajian kedudukan wanita 

dalam Islam di program Mozaik Islam.  
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Hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk memilih program mozaik Islam 

sebagai bahan penelitian untuk di analisis. Program mozaik Islam banyak 

menjelaskan tentang pemberitaan wanita didalam pandangan Islam, maka peneliti 

ingin melakukan penelitian tentang “Analisis isi Pemberitaan Wanita Dalam 

Program Mozaik Islam Trans Tv Periode Januari sampai April 2016”.  

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kerancuan dan mempermudah pemahaman terhadap 

istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan 

istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemberitaan 

Berita adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, 

menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media massa periodik seperti surat 

kabar, majalah, radio dan TV.
12

 

Pemberitaan adalah laporan lengkap ataupun interpretatif (telah disajikan 

sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa 

pemberitaan penyelidikan (investigative reporting) yang merupakan pengkajian 

fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, kecenderungan yang mungkin terjadi 

pada masa mendatang.
13

 

Pemberitaan yang  dalam kajian kedudukan wanita dalam Islam. 

2. Wanita dalam Pandangan Islam 

Wanita dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Perempuan dewasa. Pria 

dan wanita sama derajatnya dalam pandangan Islam. Keduanya adalah pasangan 

hidup serasi yang memikul tanggung jawab hidup yang sama, sebagai khalifah di 

bumi, kelebihan diantara mereka hanya ditentukan oleh ketakwaan. Pria maupun 
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wanita dipacu untuk berlomba dalam kebaikan dan takwa.
14

 Wanita dalam 

pandangan Islam memiliki banyak keistimewaan dan lebih unggul dibanding kan 

laki-laki. Di dalam Al-Qur’an telah banyak memberitahukan kepada manusia 

tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum laki-laki. Bahkan 

didalam Al-Qur’an mengandung nama perempuan yakni surat “An-nisa”.  

3. Program Mozaik Islam 

Program yang bertajuk Islami yang tayang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis dan Jum’at jam 17.30 di Trans Tv. Acara yang berudrasi 30 menit ini 

menyajikan tayangan dakwah yang berhubungan dengan Fiqih, Hadist dan Al-

Qur’an.  Mozaik Islam adalah sebuah program yang acara religi yang edukatif dan 

informatif.
15

  

4. Trans Tv 

 Trans Tv adalah salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang 

merupakan media pandang sekaligus media dengar (audio-visual), juga 

merupakan media elektronik yang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam 

mendapatkan informasi/berita, hiburan dan pendidikan bagi kebutuhan yang 

diinginkan oleh masyarakat.
16

 

5. Studi Analisis (study content analysis) 

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik 

penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan 

menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara 

sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, 

valid, reliabel, dan dapat direplikasi.
17
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana Program Mozaik Islamdalam menyampaikan pemberitaan 

tentang wanita di Trans TV?  

b. Apakah program Mozaik Islam sudah akurat dalam menyampaikan 

pemberitaan tentang wanita dalam pandangan Islam? 

2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan agar 

penelitian lebih fokus, maka perlu dibuat batasan masalah. Batasan masalah 

yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana 

pemberitaan wanita didalam program Mozaik Islam di Trans Tv edisi Januari-

April 2016 dengan menggunakan analisis isi kuantitatif. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan 

pokok yang akan diteliti adalah:“Bagaimana Pemberitaan Wanita Dalam 

Program Mozaik Islam Trans Tv Periode Januari-April 2016?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pemberitaan Wanita 

Dalam Program Mozaik Islam Trans Tv Periode Januari-April 2016. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Akademis 

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak 

yang berkompeten guna memperdalam ilmu dibidang media massa. 

2. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir ilmiah 

melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta melatih kemampuan dan 

potensi diri dalam mengembangkan aplikasi praktis dari perkuliahan 

yang telah dijalani pada konsentrasi Broadcasting di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Suska Riau. 
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b. Secara Praktis 

1. Sebagai bahan informasi dalam memahami analisis isi tentang 

pemberitaan wanita khususnya dalam program Mozaik Islam Trans 

Tv. 

2. Menghimbau kepada para pembaca khususnya wanita agar lebih 

selektif dalam memilih program acara televisi khususnya yang 

berkaitan tentang Islam. 

3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 Jurusan Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisi tentang teori yang digunakan, kajian terdahulu, 

definisi kosepsionalisasi dan operasionalisasi variabel, serta hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, 

uji validitas da teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian serta pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 


