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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari interpretasi yang salah terhadap judul skripsi, 

“Menara Kudus dalam Program Acara Java Exotik”, maka guna memperjelas 

dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah judul tersebut, 

penulis tegaskan maksud judul sebagai berikut : 

1.   Menara Kudus 

Menara kudus adalah sebutan dari salah satu masjid peninggalan 

sunan kudus. Masjid yang terletak di kota Kudus , Jawa Tengah ini, lebih 

dikenal dengan Masjid Menara atau Masjid Kudus ketimbang nama 

aslinya, Masjid Al-Aqsha. Masjid yang dibangun oleh Ja’far Shadiq atau 

Sunan Kudus ini, mempunyai menara yang sangat antik, yang 

mencerminkan perpaduan dua budaya yaitu Islam dan Hindu Jawa1. 

Pemaparan diatas dimaksudkan bukan sebatas mengkaji 

keberadaan menara masjid al-aqsho yang disebut menara kudus, akan 

tetapi keseluruan keaneka ragam cagar budaya sebagai peninggalan sunan-

sunan dikudus, salah satunya peninggalan yang sangat monumental dari 

sunan kudus yaitu masjid Al-Aqsho yang lebih dikenal dengan nama 

masjid Menara Kudus.     

 

                                                 
1 Abdul Baqir Zein, Masjid-Masjid Bersejarah Di Indonesia, Cet. I, gema insani press, 

Jakarta, 1999, hlm. 224 
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2. Program Acara 

Program berarti rancangan mengenai hal- hal yang akan dikerjakan 

tentang pendidikan, pemerintahan, perekonomian dan sebagainya. 

Sedangkan Acara adalah apa-apa yang akan ditampilkan/ditayangkan 

dalam siaran Radio, Televisi.  

Program acara berarti rancangan tentang apa yang akan 

ditayangkan yang disusun perminggu, perbulan dan seterusnya. Dalam hal 

ini yang dimaksud penulis adalah rancangan mengenai siaran program 

acara Java Exotic. 

Dalam bidang Broadcasting disebut dengan istilah programming, 

programming merupakan suatu kegiatan dan pekerjaan menyusun 

program-program acara secara sistematis dan terjadwal untuk 

terselenggaranya kegiatan siaran baik Radio maupun Televisi2. 

Penyusunan program-program dapat dilakukan berdasarkan pola harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan3.   

Dalam hal ini akan dideskripsikan mengenai menara kudus dalam 

program acara Java Exotic yang diproduksi Jogja TV, program acara ini 

ditayangkan satu minggu sekali berdurasi 30 menit menayangkan program 

pengenalan tempat wisata Jogja dan Jawa Tengah, seperti wisata gunung, 

hutan, pantai, kota, desa dan agenda pariwisata lainnya, untuk acara 

                                                 
2 J.S. Badadu, Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesaia, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, cet. 1. 1994, hlm. 119 
3 Drs. Tommy Suprapto, MS, Berkarir di bidang broadcasting, Media Presssindo, 

Yogyakarta, 2006, hlm. 98 
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Menara Kudus sudah ditayangkan distasion Jogja TV yang 

menggambarkan tempat wisata di  kota Kudus.   

3. Java Exotic 

Acara Java Exotic merupakan program in house yang diproduksi 

sendiri oleh Jogja TV, yaitu sebuah acara wisata yang ditayangkan setiap 

Minggu sore jam 17.00 WIB, acara ini menampilkan keanekaragaman 

budaya baik berupa peninggalan cagar budaya maupun aneka wisata yang 

berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta seperti, wisata gunung, wisata 

religi, hutan, pantai, kota, desa dan agenda pariwisata jogja. 

 Dari penegasan judul diatas, penulis memfokuskan penelitian pada 

acara Java Exotik yang menayangkan berbagai peninggalan cagar budaya 

komplek masjid menara kudus sebagai bukti munculnya agama Islam di 

tanah jawa yaitu Jawa Tengah yang terletak di Kauman kota Kudus. 

 

B. Latar Belakang 

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan sangat 

cepat, baik dalam pembangunan teknologi komunikasi maupun penguasaan 

perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangan media massa saat ini, 

Pesatnya perkembangan media massa di Indonesia didorong oleh penggunaan 

teknologi komunikasi dan informasi yang terus berkembang. 

Dewasa ini Televisi merupakan media massa yang sangat populer di 

tengah masyarakat. Televisi ada hampir di setiap tempat-tempat umum, 

kantor, rumah bahkan di masing-masing kamar. Oleh karena itu setiap berita 
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yang disampaikan melalui media televisi sangat mudah sampai ke tengah 

kalangan masyarakat. 

Demikianlah halnya, jika yang disampaikan melalui media massa 

televisi seperti pesan-pesan yang mengandung unsur agama, maka ia akan 

sangat cepat tersosialisasikan. Di layar kaca tersebut, selain informasi dan 

hiburan, juga terdapat pencitraan dan pengemasan sesuatu terhadap program 

tayangan.  

Aspek lain dalam mempercepat perkembangan media massa di 

Indonesia adalah dibukanya peran politik di media massa, semenjak Undang-

Undang (UU) penyiaran No 32 tahun 2002 disahkan oleh pemerintah dan 

DPR perkembangan media televisi swasta semakin marak baik dalam daya 

jangkau nasional maupun lokal. Hal ini sebagai bukti bahwa kehidupan pers 

dan media massa di Indonesia bisa bernafas lebih lega. 

Dari keberadaan televisi tersebut, apa yang diperoleh khalayak pada 

tingkat kesenangan Psikis, mungkin terhibur karena mendapat tontonan 

melimpah ruah seperti, Sinetron, Film, Kuis, Infotainment, dan lain-lain. 

Dengan memenuhi kepentingan pragmatis publik semacam ini, media televisi 

di pandang telah menjalankan fungsi inperatifnya, oleh karena itu setiap 

tayangan yang disampaikan melalui media televisi dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan. Bagaimanapun industri pertelevisian nasional 

maupun lokal haruslah memiliki komitmen religius karena bangsa Indonesia 

adalah bangsa yang beragama dengan dasar Pancasila, sila pertama yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. 
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Dalam hal ini jika yang disampaikan melalui televisi adalah suatu 

program tayangan yang menampilkan wisata tentang tempat-tempat bersejarah 

mengenai peninggalan cagar budaya peninggalan dari sunan kudus, 

diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan tentang  adanya bukti 

benda-benda bersejarah, sebagai bukti munculnya Islam ditengah-tengah 

masyarakat pemeluk agama hindu saat itu. 

Kemudian fungsi subyek dari sisi pemilik atau pengelola media 

televisi dapat dilihat kemanfaatannya yaitu bagi televisi swasta khususnya 

Jogja TV menjadikan etalase kearifan lokal wahana nusantara yang juga 

mengaplikasikan teknologi tanpa mengesampingkan tradisi adhiluhung serta 

mendorong peningkatan sektor pendidikan, perekonomian dan pariwisata 

Yogyakarta dan Jawa Tengah, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi visi dan 

misi Jogja TV. 

Seiring dengan fenomena yang ada jika kita amati bahwa pada 

umumnya televisi swasta bersifat sinkretis. Artinya, siarannya 

mencampuradukkan yang haq dan bathil. Sebagai contoh di sebuah stasiun 

televisi menayangkan program siarannya berupa ajang pemilihan Da’i yang 

nota bene mengembangkan syiar Islam melalui media massa, tetapi dilain sisi 

juga menampilkan tayangan-tayangan film serta sinetron ataupun iklan-iklan 

yang seronok atau semacamnya. 

Mungkin menurut pengelola siaran hal itu sesuai dengan ciri 

universalitas media massa, oleh karena itu komunikan dalam komunikasi 

massa sifatnya heterogen (beragam) artinya, penonton televisi itu beragam 
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pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya jabatan yang 

beragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama pula, (banyak 

ragam isinya karena khalayak juga heterogen dan massal). Tidak usah jauh-

jauh misalnya anda menonton acara itu ditengah keluarga anda, dengan bapak 

dan kakak. Dari jenis kelamin bisa jadi sama, tetapi dari jenjang pendidikan, 

umur, status sosial berbeda satu sama lain. Jadi heterogenitas ini banyak 

macamnya meskipun tidak semua heterogenitas itu harus melekat pada diri 

komunikan. Jadi semakin jelas sifat heterogen yang melekat pada diri 

komunikan4. 

Namun, pengelola siaran juga perlu memahami bahwa ciri 

universalitas media massa tidak harus berarti segala macam informasi dan 

hiburan boleh atau pantas ditayangkan, karena didalam sebuah kelembagaan 

pers dan media massa ada etika dalam komunikasi, karena pengaruh televisi 

terhadap sistem komunikasi tidak lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek 

kehidupan pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan pengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat Indonesia sudah banyak yang mengetahui dan 

merasakannya. Tetapi sejauh mana pengaruh yang positif dan sejauh mana 

pengaruh yang negatif belum diketahui banyak.  

Acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, 

persepsi dan perasaan para penonton, ini adalah hal yang wajar. Jadi bila ada 

hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, terpesona atau latah, bukanlah 

sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis dari televisi 

                                                 
4 Nuruddin, Komunikasi Massa, Cespur, Malang, 2003, Hlm , 20 
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seakan-akan menghipnotis penonton sehingga mereka seoalah-olah hanyut 

dalam keterlibatan pada kisah atau peristiwa yang dihidangkan televisi5. 

Kelatahan atau barangkali lebih tepat dikatakan peniruan, yang seringkali 

dipermasalahkan yakni peniruan yang negatif, kenyataan televisi tidak selalu 

menimbulkan pengaruh peniruan negatif, tidak jarang juga yang positif. Yang 

menjadi persoalan sekarang, bagaimana kita harus menggalakkan peniruan 

yang positif dan mencegah peniruan yang negatif. 

Konsistensi atas komitmen pemberdayaan media massa melalui hukum 

berpulang kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah. 

Semenjak UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 disahkan oleh pemerintah dan 

DPR, keberadaan televisi lokal pun makin semarak. Diketahui lembaga 

penyiaran yang menyelenggarakan jasa televisi terdiri atas penyiaran jaringan 

dan stasiun penyiaran lokal. Hal ini juga berlaku untuk jasa penyiaran radio. 

Undang-undang yang sama mensyaratkan agar televisi lokal dapat didirikan di 

lokasi tertentu dengan catatan wilayah jangkauan siarannya terbatas pada 

lokasi tersebut. Pemerintah akan terus konsisten dengan apa yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan manakala secara terus 

menerus mendapat pengawasan masyarakat. Masyarakat yang dekat dengan 

kepentingan penegakan hukum media adalah mereka yang berada di 

lingkungan media massa itu sendiri yaitu pers, praktisi media, akademisi, 

kalangan ahli hukum dan sebagainya.6  

                                                 
5 Prof. Drs. Onong Uchjana Efendi, MA, Dinamika Komunikasi, PT.Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 1992, hlm 122. 
6 Ashadi Siregar, Etika Komunikasi Massa, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2006, 

hlm  
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Stasiun Jogja TV adalah salah satu televisi lokal yang ada di 

Yogyakarta. Ketertarikan penulis dengan Jogja TV, Pertama karena Jogja TV 

dari awal kemunculannya telah memposisikan diri sebagai televisi tradisi, 

sesuai dengan konsep Jogja TV yang merupakan salah satu kekuatan yang 

turut mengembangkan kebudayaan Yogyakarta dan sekitarnya sebagai Daerah 

Istimewa demi tercapainya masyarakat yang dinamis dan bercitra budaya 

tinggi. Dengan demikian Jogja TV memegang nilai-nilai budaya sebagai dasar 

dalam menyelenggarakan program-program siarannya. Kedua ke 

eksistensiannya sebagai televisi tradisi dan menjadikan  Kraton sebagai 

kiblatnya, seakan tidak diragukan lagi bahwa Jogja TV menjunjung tinggi 

nilai-nilai budaya Jawa sehingga mampu melestarikan tradisi adhiluhung 

melalui program siarannya. Namun bagaimana dengan unsur-unsur nilai 

agama khususnya agama Islam dalam program acaranya. Mengingat mayoritas 

masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya adalah pemeluk agama Islam dan 

budaya Yogyakarta sangat kental dengan Islam Jawa. Selain itu Jogja TV 

relatif mudah di akses seluruh DIY dan sekitarnya. 

Seiring dengan Jogya TV sebagai televisi budaya, dengan siaran 

menara kudus pula telah menunjukkan keeksistensiannya sebagai televisi lokal 

yang konten dengan budaya.  Siaran menara kudus yang mencakup pada 

wisata kuliner dan kompleks masjid kudus serta sejarah berdiri masjid 

merupakan salah satu siaran budaya yang pernah disiarkan Jogya TV. 

Sejalan dengan hal tersebut, menara kudus sebagai Ikon Budaya pada 

awal perkembangan Islam di Kudus menjadi hal yang manarik untuk di teliti. 
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Sebagaimana diketahui bahwa menara kudus mempunyai keunikan lebih dari 

masjid-masjid yang berada di pulau jawa. Seperti halnya, masjid Kudus 

merupakan bangunan tua peninggalan Sunan Kudus, dimana di dalamnya 

terdapat gapura-gapura, manuskrip-manuskrip (tulisan-tulisan arab) dan yang 

paling menonjol dari bangunan ini adalah menara yang berdiri tegak sampai 

sekarang dibangun tanpa mengguanakan bahan bangunan semen sebagai 

penguat, namun ia tetap kokoh berdiri di pusat kota Kudus yang menjadi 

kebanggaan umat Islam Kudus dalam syiar Islam khususnya. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana siaran Menara Kudus dalam Program 

Acara Java Exotic? ”.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana 

siaran Menara Kudus Dalam Program Acara Java Exotic”.  

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Dapat memberikan pemahaman tentang profesionalisme di bidang televisi 

serta penerapan kinerja yang diterapkan Jogja TV dalam penayangan 

menara Kunus. 
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2. Diharapkan dalam penelitian ini akan dapat mengungkapkan bahwa 

tayangan Menara Kudus merupakan siaran yang menggalai dan 

mengungkapakan keberadaan cagar budaya di Kudus Jawa Tengah. 

3. Bagi Mahasiswa KPI diharapkan dapat menjadi wahana pengembangan 

ilmu penyiaran dalam pertelevisian terhadap pengembangan nilai-nilai 

islam. 

4. Diharapkan dapat memberikan informasi tentang sejarah peradaban Islam 

di Jawa khususnya Masjid Kudus. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Pada dasarnya penelitian mengenai Menara Kudus dalam Program 

acara Java Exotic belum pernah di teliti, akan tetapi mengenai pokok bahasan 

pertelevisian dan budaya pariwisata sudah ada. Sebagaimana yang penulis 

temukan dalam skripsi Zaimatur Rofi’ah7 dengan judul “Pengaruh Menonton 

Iklan Terhadap Perilaku Konsumtif, skripsi ini membahas mengenai seberapa 

besar pengaruh menonton iklan di televisi terhadap mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga. Disini penulis menggunakan metode dengan 

populasi dan sampel mahasiswi Fakultas Dakwah angkatan 2003/2004. Hasil 

dari penelitian ini di dapat sebagian dari populasi yang terpengaruh terhadap 

tayangan iklan ada sekitar 40 orang, dari sebagian populasi, yakni sekitar 50 

orang, atau sekitar 5-10%, dari jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan 

2003/2004, yakni 334 mahasiswa. 

                                                 
7 Zaimatur Rofi’ah , NIM: 012110802, Mahasiswi KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga, 2007. 
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Penelitian yang dilakukan Zaimatur Rofi’ah memfokuskan pada 

Pengaruh Menonton Iklan Terhadap Perilaku Konsumtif, sementara dalam 

skripsi ini merupakan penelitian dalam hal pariwisata yang ditayangkan Jogja 

TV pada acara java exotic. 

Dalam tulisan lainnya penulis juga temukan dalam skripsi 

Miftachurochman8 dengan judul “Wisata Dakwah (Studi Pada Pondok 

Pesantren Darussa’adah Bulus Kritig Petanahan Kebumen Jawa-Tengah)”, 

disini Metode yang digunakan adalah analisis diskriptif kwalitatif yaitu data 

yang diperoleh kemudian disusun dan digambarkan menurut apa adanya. 

Disini penelitian yang dilakukan Miftachurochman terfokus pada 

pembahasan wisata dakwah terhadap keimanan para jama’ah dan cara 

penghormatan atas perjuangan Islam. Bentuk kegiatan wisata dakwah yang 

dilakukan adalah berziarah ke makam para ulama dan Wali Songo dengan 

tujuan mempromosikan nilai- nilai agama Islam. Sementa dalam penelitian 

penulis ini membahas tentang tayangan Pariwisata yang terdapat dalam Masjid 

Kudus pada siaran Java Exotic. 

 

G. KERANGKA TEORITIK 

1. Tinjauan tentang Televisi  

Televisi merupakan gabungan dari media dengan gambar yang 

bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan.9 Dengan layar yang 

                                                 
8 Miftachurochman, NIM : 97212192, Mahasiswa KPI Fakultas Dakwah UIN SUKA, 

2001. 
9 Drs. Wawan Kusnadi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1996, hlm, V 
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relatif kecil diletakkan di sudut ruangan rumah, televisi menciptakan 

informasi yang disampaikan mudah dimengerti karena jelas terdengar 

secara audio dan terlihat jelas secara visual. 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa televisi 

adalah pesawat yang dapat menyiarkan gambar dan suara melalui udara 

untuk ditangkap oleh pesawat penerima berbentuk kotak yang berlayar 

kaca di rumah-rumah atau ditempat-tempat lain.10 

Perkembangan pertelevisian Indonesia berawal pada tahun 1989 

adalah tonggak perkembangan penyiaran di Indonesia setelah hampir 37 

tahun TVRI menjadi Single Fighter dalam berkiprah di dunia 

pertelevisian. Adapun setelah mengudaranya RCTI pada Agustus 1989, 

maka berturut-turut muncul TV-TV swasta lainya di Indonesia antara lain 

SCTV (24/8/1990), TPI (23/1/1991), ANTV (7/3/1993), INDOSIAR 

(11/1/1995), METRO TV (25/11/2000), TRANS TV (25/11/2001) dan 

LATIVI (17/1/2002). Selain itu, muncul pula TV7 dan GLOBAL TV. 

Jumlah Televisi swasta nasional belum mencakup TV lokal regional, 

seperti Bali TV, Jogja TV, RBTV, TV Borobudur Semarang, JTV 

Surabaya, Bandung TV, dan lain-lain. Dengan hadirnya beberapa TV 

swasta nasional dan juga beberapa TV lokal dan komunitas, menambah 

maraknya bisnis televisi di tanah air, dan pada gilirannya masyarakat akan 

dihadapkan pada beragam pilihan program yang menarik.11  

                                                 
10 W.J.S. Poerwodarminta. PN, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1976, hlm 94 
11 Drs. Tommy Suprapto, MS, Berkarir Di Bidang Broadcasing, Media Presindo, 

Yogyakarta, 2006, hlm, 21. 
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Kemunculan TV swasta lebih condong kepada tujuan bisnis, 

dimana para pemiliknya selalu lebih mengedepankan isi programnya pada 

pendekatan ekonomi yang menguntungkan pasar. Karena itu program-

program TV swasta lebih banyak berorientasi kepada masyarakat di 

perkotaan yang menjual isi media dengan tema-tema yang memanipulasi 

selera pasar. Inilah menjadi konsekuensi jika media dikuasai oleh pemilik 

modal, sehingga isi programnya dikemas sedemikian rupa untuk 

memanjakan selera pasar. Media telah menjadi kekuatan industri para 

kapitalis para pemilik yang notabene pemodal selalu berusaha 

mendekatkan diri dengan lingkaran utama kekuasaan untuk mendapatkan 

keuntungan bisnis. Sebagai timbal balik, mereka akan memberikan 

dukungan politik maupun finansial terhadap penguasa dengan 

menggunakan potensi yang mereka miliki, tanpa terkecuali kekuatan 

media. 

2. Tinjauan tentang Penyiaran 

Dampak  kapitalisme kroni terhadap industri penyiaran televisi 

cukup jelas yakni pola kepemilikan media yang memusat dan 

monopolistik, beserta dampak buruknya terhadap monopoli dan rekayasa 

informasi seperti yang telah kita rasakan bersama pada pemerintah orde 

baru, dimana pertelevisian Indonesia tidak bisa bergerak bebas dalam 

menyiarkan informasi sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pemberitaan media senantiasa dikekang oleh kekuasaan pemerintah saat 

itu. Setelah munculnya undang-undang republic Indonesia nomor 32 tahun 
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2002 tentang penyiaran, bahwa untuk menjaga integrasi nasional, 

kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah 

maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya 

tatanan informasi nasional yang adil, merata, dn seimbang guna 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia12; kemudian 

diperkuat dengan peraturan pemeritah republic Indonesia nomor 50 

tahun2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta, 

lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat 

komersialberbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televise13. Smenjak undang-

undang tersebut disahkan televise lokal yang trmasuk televise swasta 

seperti jogja tv ikut serta mengisi maraknya pertelevisian yang memiliki 

visi misi melestarikan budaya lokal.  

Sementara itu untuk TV lokal menurut data Asosiasi Televisi 

Lokal Indonesia (ATVLI) perkembangan televisi lokal yang kehadirannya 

diharapkan  mampu mengangkat identitas daerah tersebut telah 

memberikan warna tersendiri bagi perkembangan komunikasi di daerah. 

Sehingga sebagai medium komunikasi publik lokal diharapkan televisi 

lokal mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah dan 

sekaligus menggali dan mengembangkan potensi seni dan budaya dengan 

                                                 
12 Peraturan pemerintah tentang penyiaran, sinar grafika, Jakarta, januari 2006, hlm. 278 
13 Ibid,  Peraturan pemerintah tentang penyiaran, hlm. 115 
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semangat otonomi daerah. Kehadiran televisi lokal muncul sebagai 

kekuatan baru dalam perkembangan televisi nasional di Indonesia14. 

Dalam bukunya Wawan Kusnadi menjelaskan beberapa hal 

dampak acara televisi bagi masyarakat, yakni : 

1. Dampak kognitif, yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk 

menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi melahirkan 

pengetahuan bagi pemirsa. 

2. Dampak peniruan, yaitu pemirsa dihadapkan pada trendi aktual yang 

ditayangkan televisi. 

3. Dampak prilaku, yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya 

yang telah ditayangkan acara televisi yang diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.15 

Dengan melihat perkembangan dan pengaruh televisi bagi 

masyarakat, maka banyak sekali muncul stasiun televisi, sebagaimana 

halnya di Yogyakarta berdiri stasion televisi dengan nama Jogja TV 

sebagai stasion lokal yang menampilkan siarannya dengan identitas lokal 

di samping acara-acara lain yang bernuansa khas Jogja seperti Seputar 

Jogja, Pawartos Ngayogyakarto, Pusaka Jogja, Macapat, Klithikan, 

Wayang, Dunia Sastra dan Budaya, Java Eksotik dan sebagainya. 

Melihat kembali pada sejarah pertelevisian, pada mulanya kegiatan 

jurnalistik (media elektronoik) berkisar pada hal-hal yang sifatnya 

                                                 
14 Drs. Tommy Suprapto, MS, Berkarir Di Bidang Broadcasing, Media Presindo, 

Yogyakarta, 2006, hlm, 25 
15 Drs. Wawan Kusnadi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1996, hlm, 100. 
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informatif. Ini berarti bahwa segala yang disampaikan atau ditayangkan 

oleh media televisi selalu mengutamakan informasi yang harus diketahui 

oleh khalayak/ masyarakat luas.16 

Dari pembahasan diatas sudah kita ketahui bahwa berbicara televisi 

tidak bisa lepas dari komunikasi massa (media elektronik). Pakar 

komunikasi massa mempunyai banyak penafsiran tentang fungsi 

komunikasi massa itu sendiri, seperti dikemukakan beberapa pakar 

komunikasi dibawah ini : 

a. Jay Black dan Frederick C. Whitney menjelaskan fungsi komunikasi 

massa antara lain : menginformasikan (to inform), memberi hiburan (to 

entertaint), membujuk (to persuade), transmisi budaya (transmission 

of the culture). 

b. Harold D. Lasswell menyebutkan fungsi-fungsi komunikasi massa 

adalah sebagai pengawasan, korelasi dan pewarisan sosial. 

c. Charles Robert Wright memberikan fungsi komunikasi massa sama 

dengan Lasswell namun ia menambahkan satu fungsi sebagai fungsi 

hiburan (entertainment). 

Dengan kedatangan televisi di tengah masyarakat pada akhirnya 

televisi semakin dapat lebih mudah menyebarkan informasi kepada 

khalayak (penonton). Sebagaimana fungsi komunikasi17 massa yang ada. 

 

 
                                                 

16 Dedy Iskandar Muda, Jurnaslistik Televisi, Menjadi Jurnalistik Professional,  PT : 
Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm. 3 

17 Nurudin, Komunikasi Massa, Cespur, Malang, 2003. hlm. 64 
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1. Informasi 

Fungsi informasi adalah fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Sebab informasi yang disampaikan mengandung 

fakta. 

2. Hiburan 

Fungsi hiburan bagi sebuah media elektronik menduduki posisi yang 

paling tinggi dibanding dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya 

masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. 

Sebagai contoh TPI yang pada awalnya televisi swasta nasional ini 

mengklaim diri sebagai televisi pendidikan, hampir presentase 

seharinya diisi acara pendidikan, hiburan memang ada tetapi relatif 

sedikit. 

3. Persuasif 

Bagi Josep A. Devito mengemukakan fungsi persuasif ini dianggap 

sebagai bentuk yang paling penting. Persuasif bisa datang dari 

berbagai macam bentuk (1) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, 

kepercayaan atau nilai seseorang, (2) Mengubah sikap, kepercayaan 

atau nilai seseorang (3) Mengerahkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu (4) Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai 

tertentu.  

4. Transmisi Budaya 

Transmisi budaya adalah salah satu fungsi komunikasi massa yang 

paling luas, meskipun paling sedikit diperbincangkan. Transmisi 
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budaya mengambil tempat dalam dua tingkatan, yaitu kontemporer dan 

historis, di dalam tingkatan kontemporer, media memperkuat 

konsensus nilai masyarakat, dengan selalu memperkenalkan bibit 

perubahan secara terus-menerus. Secara historis umat manusia telah 

dapat melewati atau menambahkan pengalaman baru dari sekarang 

untuk membimbingnya ke masa depan.   

5. Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Dalam posisi ini, media massa 

secara tidak langsung berperan dalam mewujudkan kohesi sosial.  

6. Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. 

Fungsi pengawasan ini bisa dibagi menjadi dua, yakni warning or 

beware surveillance (Pengawasan Peringatan) dan instrumental 

surveillance (Pengawasan Instrument). 

Fungsi pengawasan peringatan seperti halnya informasi tentang suatu 

wabah penyakit yang mulai menyebar, tentang akan adanya serangan 

militer yang dilakukan oleh Negara lain. 

Sedangkan fungsi pengawasan instrumental adalah penyebaran 

informasi yang berguna bagi masyarakat. Contohnya harga kebutuhan 

sehari-hari, informasi tentang produk-produk terbaru, dan juga berita 
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tentang jadwal acara televisi, atau film-film yang diputar gedung 

bioskop. 

7. Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud disini adalah fungsi menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat, agar sesuai dengan lingkungannya. 

Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai 

penghubung antar berbagai komponen masyarakat.  

8. Pewarisan Sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal, yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya.  

Perkembangan teknologi pertelevisian saat ini sudah mencapai 

kepesatan yang tinggi sehingga dampak siarannya sudah tidak mengenal 

batas antara satu Negara dengan Negara lain terlebih lagi setelah 

digunakannya satelit untuk memancarkan signal televisi. 

Di negara-negara Eropa, seperti Amerika dan Negara maju lainnya, 

banyak siaran televisi yang bisa dinikmati oleh khalayak atau masyarakat 

dengan memilih sekehendak hatinya. Disini pihak pemegang saham 

(televisi) bersaing untuk menyajikan acara-acaranya yang terbaik agar 

dapat ditonton oleh masyarakat, semua itu dilandasi atas dasar perhitungan 

bisnis. Dengan perhitungan bisnis yang diterapkan banyak siaran televisi 

yang dikelola oleh swasta (komersial) mapun pemerintah (nonkomersial) 
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disajikan untuk masyarakat luas, misalnya televisi milik organisasi 

keagamaan, sekolah atau universitas, komunitas maupun pemerintah. 

Namun pada saat sekarang ini televisi pemerintah maupun swasta sudah 

bersifat komersial yang tujuan utamanya hanya keuntungan satu belah 

pihak semata. 

Dengan melihat hal diatas dapat kita lihat kembali para pedagang 

Eropa zaman dahulu menggunakan pers sebagai alat penyampaian 

informasi harga-harga alat dagangannya, maka Julius Caesar 

memanfaatkan pers sebagai kegiatan propaganda senatornya. Sekarang di 

era informasi masyarakat menjadikan pers sebagai lembaga bisnis dengan 

menjual informasi baik berita maupun iklan. Dengan demikian kemajuan 

teknologi informasi mampu mendorong perkembangan media massa 

dengan pesatnya sehingga memungkinkan dijadikan ajang bisnis.18 

3.  Tinjauan Tentang Pariwisata  

Untuk mengetahui persepsi tentang pariwisata, maka dalam hal ini 

akan kami ulas tentang konsep-konsep dan definisi pariwisata agar di 

peroleh kesamaan mengenai suatu konsep yang tepat. 

Menurut LUNDBERG (1997), Pariwisata adalah konsep umum yang 

sejarahnya kembali ke masa yang lampau (tahun 1811) atau sebelumnya; 

dan definisinya sudah berubah. Istilah tourism atau kepariwisataan 

mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya, 

dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara 

                                                 
18 Drs Totok Djuroto, M.Si, Manajemen Penerbitan Pers, PT. Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2000, hlm.9 
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memperlancar atau mempermudah perjalanan mereka atau membuat 

mereka lebih menyenangkan. Seorang wisatawan didefinisikan sebagai 

seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya (jarak jauh ini berbeda-

beda).   

Pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang berbeda. Pariwisata 

dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah 

dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai. Pariwisata dapat 

juga dilihat sebagai suatu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan 

barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh 

atau untuk wisatawan / pengunjung dalam perjalanan. 

Menurut World Tourism Organization (WTO) dan International 

Union Of Office Travel Organization (IUOTO) yang dimaksud dengan 

wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, 

akan tetapi tidak lebih dari  6 bulan di tempat yang dikunjunginya dengan 

maksud kunjungan antara lain: 

1. Berlibur, rekreasi, dan olah raga. 

2. Bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri 

pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, 

atau kegiatan keagamaan.19 

Institut Of Tourism  In Britain (Sekarang Tourism Society in 

Britain) di tahun 1976 mendefinisikan pariwisata sebagai kepergian orang-

orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat 

                                                 
19 Ir. Kusmayadi, Ir. Endar sugiarto, MM, Metode Penelitian Bidang Kepariwisataan, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm, 4. 
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tujuan di luar tempat tinggal dan tempat bekerja sehari-hari, serta kegiatan-

kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut; ini 

mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan sehari-

hari atau darmawisata. Bergeraknya atau bepergiannya orang-orang 

tersebut dapat dilukiskan dengan banyak orang yang meninggalkan tempat 

kediaman atau rumah mereka untuk sementara waktu ketempat lain 

dengan tujuan benar-benar sebagai seorang konsumen dan sama sekali 

tanpa tujuan mencari nafkah. Dari definisi tersebut, Robert Mc Intosh 

bersama Shasikhan Gupta mencoba merumuskan suatu konsep mengenai 

pariwisata yang dapat digunakan suatu pegangan untuk membangun 

industri, yang dinamakan industri pariwisata. Dan mereka mengungkapkan 

bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari 

interaksi wisatawan,   bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan 

rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan20. Hal ini sesuai 

dengan definisi sektor pariwisata, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa sektor berarti lingkungan suatu usaha, sedangkan 

pariwisata artinya perpelancongan. Jadi sektor pariwisata merupakan 

lingkungan yang memiliki daya tarik yang dapat digunakan sebagai tujuan 

perpelancongan sekaligus dapat digunakan sebagai usaha suatu daerah. 

Sehingga dapat kami simpulkan bahwa sektor pariwisata sama halnya 

dengan industri pariwisata.  

                                                 
20 Ibid, hlm. 5  
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Dalam hal ini untuk meningkatkan sektor pariwisata atau industri 

pariwisata ada beberapa aspek yang menyangkut sektor ekonomi 

diantaranya : 

1. Restoran 

Dibidang restoran, peningkatan dapat diarahkan pada kualitas 

pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. 

Disamping itu, penelitian dari segi kandungan gizi dan kesehatan 

makanan dan lingkungan restoran serta penemuan makanan-makanan 

baru dan tradisional baik resep, bahan maupun penyajiannya yang bisa 

dikembangkan secara nasional, regional bahkan internasional. 

2. Penginapan  

Penginapan atau Home Stay yang terdiri atas hotel, motel, resort, 

kondominium, wisma-wisma, merupakan aspek-aspek yang dapat di 

akses dalam upaya peningkatan dalam bidang kepariwisataan. 

3. Pelayanan perjalanan 

Meliputi biro perjalanan, paket perjalanan, dan perusahaan travel. 

4. Transportasi 

Dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisatawan seperti 

mobil/bis, pesawat udara, kereta api, kapal pesiar, dan sepeda. 

5. Pengembangan daerah tujuan wisata 

Dapat berupa peningkatan pasar dan pangsa, kelayakan kawasan 

wisata, arsitektur bangunan, serta lembaga keuangan. 
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6. Fasilitas rekreasi 

Peningkatan di bidang ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan 

taman-taman negara, tempat perkemahan, teater. 

Hal di atas merupakan aspek-aspek yang dapat di akses dalam 

upaya peningkatan dalam bidang kepariwisataan. Salah satu dorongan 

kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah ialah untuk 

memenuhi rasa ingin mengetahui, mengagumi atau menyelami seni dari 

daerah yang dikunjungi. Untuk itu dirasa sangat tepat apabila pelayanan 

yang berhubungan dengan wisata selalu dijaga dan ditingkatkan 

pengembangannya. 

Dalam konsep Islam yang membicarakan tentang pariwisata secara 

tekstual dan langsung, tidak ada. Namun dapat kita maknai  wisata tersebut 

dengan perjalanan dan ziarah atau melawat. menurut As-Saaihuna melawat 

diartikan sebagai wisatawan yakni seseorang atau beberapa orang yang 

melakukan perjalanan dalam rangka memperoleh ”Ibroh” atau pelajaran 

dalam perjalanan. As-Saaihuna dipuji oleh Allah berbarengan dengan 

pujian orang-orang yang taubat, mengabdi yang menemui Allah, yang 

rukuk dan yang sujud yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah yang 

munkar. Dalam kitab Albukhori Muslim berdasarkan riwayat dari Anas 

bin Malik yang menceritakan perjalanan Isra Mi’roj Nya Nabi  

Muhammad saw, adalah suatu bentuk perpelancongan atau wisata yang 

dilakukan oleh Rasulullah Saw. Karena setelah diketahui terjadinya Amal 

Huzni atau kedukaan serta musibah pada diri Nabi yang bertubi-tubi. 
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Pariwisata adalah bagian dari perintah Allah, berjalan di muka 

bumi adalah hal yang dilakukan wisatawan dari satu tempat ketempat yang 

lainnya, Allah memerintahkan untuk memikirkan ciptaan Nya mengenai 

alam semesta.  

Salah satu pasal  UU No. 9/1990 tentang kepariwisataan 

menyebutkan dalam mengembangkan kepariwisataan itu harus 

memperhatikan nilai-nilai Agama, adat dan budaya Bangsa Indonesia. 

Dari landasan ayat dan contoh perjalanan Nabi itu, maka Islam 

mempunyai konsep yang jelas bahkan menyuruh untuk melakukan 

perjalanan di muka bumi ini. Obyek wisata Islam dapat berwujud wisata 

alam, wisata satwa dan wisata budaya. Pariwisata dalam Islam harus dapat 

berfungsi sebagai dakwah yang menghasilkan peningkatan iman dan 

taqwa dan mendorong berbuat baik serta menjauhi larangan Allah Swt.21 

Dengan demikian ditemukan macam-macam obyek wisata dalam 

Islam berwujud : 

a. Wisata alam 

Wisata alam adalah wisata yang memanfaatkan sumber daya 

alam dan tata lingkungan wisata alam, mempunyai daya pikat tersendiri, 

karena memiliki dan mengagumi keindahan alam, seperti sungai, 

pegunungan, pantai, dan sebagainya. 

 

 
                                                 

21 M. Jandra, Islam dan Pariwisata (Studi Tentang Obyek dan Dampak Wisata Dalam 
Kehidupan Sosial Budaya   Masyarakat Islam Yogyakarta ), dalam Jurnal Penelitian Agama , No. 
19 VII / 1998, hlm. 47 
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b. Wisata Satwa 

Wisata satwa adalah suatu kunjungan wisata, untuk melihat 

berbagai macam binatang, seperti kebun binatang, dan taman laut. 

c. Wisata Budaya 

Wisata budaya adalah suatu perjalanan dengan tujuan ingin 

melihat budaya daerah lain, seperti melihat tata cara kehidupan, melihat 

kesenian-kesenian, atau melihat tata cara hidup suatu suku, atau Negara 

lain. 

d. Wisata Agama 

Wisata agama adalah suatu perjalanan wisata, untuk melakukan 

ibadah keagamaan, mempertebal iman misalnya melakukan ziarah, 

melakukan Ibadah Haji ataupun Umroh. 

e. Wisata Sejarah 

Wisata sejarah adalah suatu perjalanan dengan tujuan 

mengetahui atau mengenal jasa-jasa para pahlawan dimasa lalu.22 

Wisata Religius ini mempunyai dampak multidimensi dalam 

kehidupan muslim, yakni di samping pemenuhan kebutuhan rekreatif 

diri, juga sebagai syiar agama bahkan dapat meningkatkan keyakinan 

kepada Allah Swt. Dengan memperhatikan dan memikirkan ciptaan-

Nya. Dengan demikian obyek ziarah dalam Islam dapat berupa :  

1. Peninggalan bangunan peribadatan Islam. 

2. Makam para syuhada, wali Allah Swt dan Para Ulama. 

                                                 
22 M. Jandra, op cit. hlm. 35. 
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3. Pondok  Pesantren. 

Pada umumnya masyarakat muslim mempunyai tujuan dalam 

berwisata yakni menikmati ciptaan Allah dan mengagungkan kebesaran 

Allah. Karena wisata pada esensinya adalah mempunyai sikap rekreatif, 

yaitu : 

1. Dapat melegakan hati. 

2. Menenangkan pikiran. 

3. Menghilangkan kesusahan. 

4. Memantapkan pikiran.23  

Namun dominannya, tujuan utama seorang melakukan 

perjalanan wisata adalah untuk mencari kesenangan, secara lebih 

spesifik kesenangan-kesenangan tersebut bisa berupa : 

1. Keinginan bersantai. 

2. Keinginan mencari suasana baru. 

3. Memenuhi rasa ingin tahu. 

4. Keinginan berpetualang. 

5. Keinginan mencari kepuasan.24 

Dengan tujuan-tujuan wisata yang ada tersebut, sebelum 

seseorang akan melakukan wisata, pada umumnya jika kondisi dibawah 

ini terpenuhi, yaitu : 

1. Tersedianya waktu luang. 

2. Tersedianya biaya. 

                                                 
23 Ibid, M. Jandra, hlm. 49. 
24 M. A. Desky, Manajemen  Perjalanan Wisata, Yogyakarta : Adicita, 1999, hlm 8. 
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3. Ada keinginan untuk melakukan perjalanan.25 

Bagi masyarakat kudus masjid al-aqsho merupakan kebanggaan 

masyarakat Kudus, memiliki menara masjid yang keunikannya tersebut 

dijadikan ikon kota Kudus, sekaligus sebagi sebutan nama masjid Al-

Aqsho itu sendiri. 

 

H. Metode Penelitian 

Di dalam mengumpul data dan menganalisis data metode penelitian 

memiliki peran yang sangat penting, yang dimaksud metode itu sendiri adalah 

cara atau jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan tertentu 26. Kemudian di 

dalam kamus besar Bahasa Indonesia penelitian merupakan sebagai kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan 

obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dalam pendapat lainnya 

dijelaskan bahwa penelitian adalah proses penyidikan atau pencarian suatu 

fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif27. 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana dapat 

menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

lembaga yang diamati. Melalui penelitian ini akan diperoleh pemahaman dan 

penafsiran secara mendalam mengenai peranan stasion Jogja TV dalam 

menayangkan pariwisata pada acara Menara Kudus.  

                                                 
25 Ibid, hlm 7. 
26 Ulih Bukit Karo- Karo, Suatu Pengantar Dalam Pengajaran 1, Saudara, Salatiga 1979, 

hlm 74. 
27 Ir. Kuamayadi, Ir. Endar sugiarto, MM, Op Cit, hlm, 16. 
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Selain hal tersebut diatas, penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan 

siaran Menara Kudus dengan nilai-nilai Islamnya dan mengungkapkan secara 

jelas apa yang terkandung dalam kegiatan penayangan siaran Java Ekskotik 

Menara Kudus. 

Ketetapan menggunakan metode dalam penelitian merupakan syarat 

utama dalam mengumpulkan data guna untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Untuk itu, dalam hal ini penulis menentukan subyek dan obyek 

penelitian. 

1. Subyek Penelitian. 

Subyek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam penelitian 

dimana data akan dikumpulkan28. Untuk itu yang menjadi subyek penelitian 

adalah Jogja TV pada bagian : 

1. Bagian administrasi Jogja TV dan penyiaran program Jogja TV dalam 

tayangan Menara Kudus.  

2. Direktur program adalah seseorang yang menguasai secara keseluruhan 

program dan rancangan penayangan program acara di Jogya TV dalam 

hal ini khususnya acara siaran Menara Kudus. 

3. Presenter dan kameramen yang turut serta mensukseskan program siaran 

Menara Kudus. 

 

 

 

                                                 
28 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Penelitian Dalam Pendidikan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 

1996, hlm, 133. 
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2. Obyek Penelitian. 

Yang menjadi obyek penelitian disini adalah program acara Menara 

Kudus, yang ditayangkan oleh stasion televisi Jogja TV, pada hari minggu 

tanggal 3 Desember 2006, pukul 17.00-17.30 WIB.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa 

teknik, diantaranya adalah: observasi , wawancara, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalui wawancara secara proses tanya jawab lisan dari dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan alat pendengarannya sendiri.29 Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait 

dalam topik penelitian, yaitu Menara Kudus dalam program acara Java 

Exotik, untuk sementara ini penulis konsultasikan kepada Public 

Relation serta pihak-pihak terkait yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung, yang penulis lakukan secara interview guide maupun 

secara spontan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian di 

lapangan dengan tipe open-ended, dimana peneliti mengajukan 

pertanyaan kunci tentang fakta- fakta yang terkait dengan obyek 

penelitian. Teknik ini penulis gunakan sebagai penilaian penulis untuk 

                                                 
29 Sutrisno Hadi, Metode Research 1, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta 1983, hlm 

192.  
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saling mengoreksi, serta mengetahui fakta-fakta yang terkait dengan 

topik penelitian.    

b. Teknik Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, 

disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang diselidiki, semisal melalui rangkaian slide atau foto30. 

Disini penulis menggunakan observasi secara tidak langsung. 

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pencarian data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto dan lain 

sebagainya.31 Jadi studi dokumentasi tersebut dilakukan melalui 

pencarian ke perpustakaan yang terkait dengan tema penelitian, serta 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi, diantaranya hasil 

rekaman program acara, struktur organisasi, visi dan misi Jogja TV, 

daftar penyiar, tenaga administrasi serta fasilitas yang dimiliki. Teknik 

ini digunakan dalam mengumpulkan data tentang sejarah, tujuan, 

struktur redaksi dan tata kerja yang dilakukan kru Jogja TV dalam 

menayangkan acara Menara Kudus. 

 
                                                 

30 Amirul Hadi- Haryono, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung 
1998, hlm 129. 

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002, hlm, 2006. 
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4. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh terkumpul langkah selanjutnya ialah 

menganalisa data untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan ilmiah. 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode diskriptif analitik yaitu 

dengan cara mengumpulkan data kemudian disusun lalu disajikan guna 

mengungkapkan arti data tersebut. Dengan langkah menjelaskan fenomena 

atau data yang didapat dengan menggunakan kata-kata, kemudian 

memberikan interprestasi logis dari data hasil penelitian supaya mudah 

dipahami. 



73 

BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Siaran Menara Kudus dalam program acara Java Exotic pada 

penayangan yang ada menampilkan sejarah menara kudus dan perkembangan 

Islam dengan masjid kudus sebagai tonggak perjalanannya. Perjalanan dan 

perkembangan Islam disaat Sunan Kudus sebagai wali penyebar Islam di jawa 

dalam hal ini, tidak bisa lepas dari pola kebudayaan masyarakat jawa. Dari 

hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap program acara Java Exotic 

dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Menara kudus sebagai ikon perkembangan Islam di Jawa. Siaran menara 

kudus ini disampaikan dengan perjalanan cerita berdasarkan sejarah 

kedatangan Islam di Jawa tengah, dimana Islam yang dibawakan oleh 

sunan kudus berpijak dari pendirian masjid Kudus/Menara Kudus.berbagai 

keunikan yang ditampilkan dalam siaran itu, seperti ; Gapura-gapura yang 

terdapat dalam lingkungan masjid sebagai pembeda dari masjid-masjid 

lainnya, keberadaan gapura-gapura ini merupakan peninggalan sunan 

kudus.  

2. Disamping sebagai siaran budaya ini merupakan siaran sejarah dan 

penampilananya sebagai pengenalan obyek wisata religi. Masjid Bubar 

atau Langgar Bubar sebagai awal syiar Islam sunan kudus, ditampilkan 
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dengan pola yang bersifat hiburan dengan tidak mengenyampingkan 

fungsi siaran itu sendri sebagai mede pemberitaan juga sebagai hiburan.  

3. Penayangan Menara Kudus penulis lihat sangat erat kaitannya dengan 

sejarah-sejarah yang pada awalnya para kerabat kerja melakukan observasi 

lapangan, jadi bentuk penayangannya pun berbentuk pemaparan seperti 

sejarah.  

 

B. Saran  

Kepada segenap pengurus Menara Kudus dalam program acara Java 

Exotic : 

1. Kiranya dapat mempertahankan keberadaan siaran budaya lokal sebagai 

siaran budaya yang dapat menyampaikan misi budaya agar dapat di kenal 

lebih dekat oleh masyarakat.  

2. Agar memberikan kemudahan kepada segenap mahasiswa yang akan 

meneliti di Jogja TV demi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberi 

masukan yang positif kepada perkembangan media elektronik televisi. 

3. Membukakan pintu kerjasama kepada pihak universitas yang berbasis 

agama misalnya untuk mencari perkembangan kebudayaan islam 

khususnya. 

Kepada segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 

1. Kiranya Dosen maupun Mahasiswa khususnya UIN Sunan Kalijaga harus 

sadar bahwa pengetahuan kebudayaan dan perkembangan islam harus 

dapat diketahui secara rinci, baik dari pustaka-pustaka maupun tayangan 
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yang bersifat budaya seperti Menara Kudus dalam program acara Java 

Exotic.  

2. Pembinaan bagi Mahasiswa KPI khususnya mengenai kejurnalistikan 

(media elektonik) harus lebih diutamakan agar dapat menyalurkan yang 

bersifat kebudayaan dapat dikembangkan. 

 

C. Penutup 

Syiar islam yang dilakukan sunan kudus pada masyarakat kota kudus 

khususnya berkembang dengan budaya setempat, dimana menara kudus sarana 

yang menjadi alat utama dalam penyebaran islam. Sunan kudus membentuk 

menara kudus sebagai wadah berkumpulnya masyarakat dalam mendengarkan 

ajaran islam yang disampaikan sunan kudus dikala itu. 

Dengan tayangan Menara Kudus dalam program acara Java Exotic ini, 

dapat memberikan gambaran dan pendalaman pengetahuan bagi kita semua, 

bahwa perkembangan islam di jawa sangat erat kaitannya dengan budaya 

masyarakat setempat. Benda-benda peninggalan sunan kudus yang masih ada 

kiranya dapat kita jadikan sebagai bukti sejarah perkembangan islam, yang 

dapat dibaca ulang oleh generasi selanjutnya sebagai motovasi awal dalam 

menyampaikan budaya lokal yang kita miliki sebagai penarik wisata luar 

untuk berkunjung dan menikmati budaya kita, khususnya peninggalan budaya 

sejarah islam di kudus. 
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Oleh sebab itu dengan ini pula penulis berharap semoga apa yang telah 

tertuangkan dalam skripsi (tulisan) ini baik itu tenaga maupun fikiran dapat 

bermanfaat bagi kita semua umumnya pada penulis khususnya.  

Dengan keterbatasan keilmuan penulis, maka dari bagi segenap 

pembaca di harapakan kritikannya yang bersifat membangun demi terciptanya 

kemajuan pendidikan tentang budaya di masa mendatang. 



77 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Baqir Zein, Masjid-Masjid Bersejarah Di Indonesia, Cet. I, gema insani 
press, Jakarta, 1999. 

Ahfas Muntohar, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan, Kudus, 2005. 

Amirul Hadi-Haryono, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, 
Bandung. 

Ashadi Siregar, Etika Komunikasi Massa, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 
2006. 

Dedy Iskandar Muda, Jurnaslistik Televisi, Menjadi Jurnalistik Professional, PT: 
Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003. 

Departemen P dan K Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta : Cet. XII. 2000). 

Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Penelitian Dalam Pendidikan, PT. Raja Grafindo, 
Jakarta, 1996. 

J. S. Badudu, Prof. sutan Muhammad Zain, kamus umum bahasa Indonesia, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : cet.I. 1994. 

Kuamayadi, Ir. Endar Sugiarto,MM, Metode Penelitian Bidang Kepariwisataan, 
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. 

Kuntowijoyo, Budaya Dan Masyarakat, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006. 

M. A. Desky, Manajemen  Perjalanan Wisata, Yogyakarta : Adicita, 1999. 

M. Jandra, Islam dan Pariwisata (Studi Tentang Obyek dan Dampak Wisata 
Dalam Kehidupan Sosial Budaya   Masyarakat Islam Yogyakarta ), 
dalam Jurnal Penelitian Agama, No. 19 VII / 1998. 

Nuruddin, Komunikasi Massa, Cespur, Malang, 2003. 

Onong Uchjana Efendi, MA, Dinamika Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 1992. 

Ridin Sofwan, dkk. Islamisasi di Jawa, Wali Songo, Penyebar Islam di Jawa, 
Menurut Penuturan Babad,  pustaka pelajar, yogyakarta, 2004. 



 
 

78

Sholikin Salam, Kudus Purbakala Dalam Perjuangan Islam, Menara, Kudus, 
1977. 

Simuh, Islam Dan Pergumulan Budaya Jawa, Teraju, Jakarta, 2003. 

Sri Mulyati, MA, Tasawuf Nusantara, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2006. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002. 

Sutrisno Hadi, Metode Research 1, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983.  

Tommy Suprapto, MS, Berkarir Di Bidang Broadcasting, Media Presindo, 
Yogyakarta, 2006. 

Tommy Suprapto, MS, Berkarir di bidang broadcasting, Media Presssindo, 
Yogyakarta, 2006. 

Totok Djuroto, M.Si, Manajemen Penerbitan Pers, PT. Remaja Rosda Karya, 
Bandung, 2000. 

Ulih Bukit Karo- Karo, Suatu Pengantar Dalam Pengajaran 1, Saudara, Salatiga, 
1979. 

W.J.S. Poerwodarminta, PN, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta. 1976. 

Wawan Kusnadi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Rineka 
Cipta, Jakarta, 1996. 

www. Jogja tv. Com  



DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Dimanakah letak Jogja TV 

2. Kapan Jogja TV mulai diresmikan 

3. Sejak kapan Jogja TV mulai menayangkan program acaranya 

4. Siapakah orang yang berperan atas pendirian Jogja TV 

5. Mengapa budaya Jawa sebagai etalase Jogja TV 

6. Usaha apa yang dilakukan supaya Jogja TV dapat berkembang 

7. Sejauhmana Jogja TV berkiprah, hingga membuat Jogja TV sebagai salah satu 

televisi swata yang memiliki prestasi dalam berkarya 

8. Dengan siapa saja Jogja TV bekerja sama  

9. Seberapa besar jangkauan pemancar Jogja TV sehingga dapat dinikmati 

masyarakat Jogja dan Jawa Tengah 

10. Apa tujuan dibentuknya acara Java Exotic 

11. Apa yang menjadi visi misi idialisme program acara Java Exotic 

12. Bagaimana materi program acara java exotic yang dikemas dalam tema 

Menara Kudus 

13. Siapa saja orang-orang yang tergabung dalam penggarapan program acara 

Java Exotic 

14. Seperti apa diskripsi program acara Java Exotic  

15. Apa yang menjadi daya tarik Jogja TV, sehingga berkeinginan untuk membuat 

acara JAVA Exotic dengan tema Menara Kudus 

16. Bagaimana perkembangan Islam di Jawa 

17. Siapakah yang berhasil menyebarkan agama Islam di pesisir utara 

18. Untuk menarik simpati masyaraka Budha di Jawa, apa saja yang dilakukan 

Sunan Kudus 



19. Bagaimana peradaban Masjid Kudus sehingga terkenal sebagai kota  Wisata 

Religi 

20. Kapan masjid Al-Aqsha (masjid menara) 

21. Bangunan apa saja yang terdapat di sekitar kota Kudus yang dapat dijadikan 

Wisata Religi 


	COVER
	pernyataan keaslian
	persetujuan
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB IPENDAHULUAN
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Kegunaan Penelitian
	F. Tinjauan Pustaka
	G. KERANGKA TEORITIK

	BAB IVPENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	C. Penutup

	DAFTAR PUSTAKA



