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ABSTRAKSI 

 Agama sebagai sumber inspirasi kemajuan masyarakat. Dengan kesadaran 
beragama yang tinggi dengan model pemahaman tertentu dapat menggerakkan 
masyarakat untuk lebih maju sesuai perkembangan zaman. Sebagai sumber nilai, 
agama akan sangat mendukung pembangunan spiritual yang erat kaitannya 
dengan pembangunan material. Dengan spiritual yang tinggi orang akan hidup 
harmonis baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Agama 
memberi peran efektif untuk turut membangun melalui jalan spiritual. 

 Dalam acara ini, nilai religi dapat memberikan pengaruh terhadap 
kemajuan perkembangan pembangunan. Terbukti banyak diantara kalangan yang 
memiliki moralitas keagamaan, sehingga termotifasi untuk beretos kerja tinggi 
sesuai kemampuan maupun kecerdasan dalam membangun masyarakat sejahtera 
dan agamis.  

 Acara “Taman Gabusan merupakan acara yang mempunyai karakter yang 
menekankan untuk melakukan kerjasama antar manusia dalam berbagai 
dimensinya. Acara ini juga mengajak bagaimana cara hidup dan kerjasama 
sapenuhnya yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan, spiritualitas atau 
penghambaan kepada Tuhan. Acara taman Gabusan juga menekankan cara hidup 
yang senantiasa berdimensi kerjasama sosial. Nilai-nilai religi dalam acara 
senantiasa menekankan akan pentingnya kesadaran dan kejujuran hati nurani dan 
keberpihakan kepada rakyat bawah. 

 Terkait dengan hal tersebut, penulis mencoba meneliti tentang nilai religi 
apa saja yang dalam acara “Taman Gabusan” episode September 2008. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan dengan 
menggunakan metode analisis isi. Adapun yang dimaksud analisis isi adalah suatu 
cara yang digunakan dalam menganalisis dokumen untuk mengetahui isi makna 
yang terkandung dalam dokumen tersebut (rekaman). Menurut Jalaludin Rahmat, 
analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunkasi yang 
disampaikan dalam bentuk lambang. Analisi isi dapat digunakan untuk 
menganalisis isi semua bentuk komunikasi. 2 

 Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga kelompok ( akidah, ibadah dan 
akhlak), nilai religi  tentang akhlak yang menempati rangking tertinggi, hal ini 
menunjukkan bahwa persoalan akhlak menjadi persoalan menarik perhatian 
publik, sehingga aktivitas kehidupan manusia selalu dituntut untuk mempunyai 
landasan etik dan moral. Ibadah menempati urutan kedua, hal ini karena ibadah 
dirasa penting karena merupakan jalan lurus menuju kebahagiaan dunia akhirat. 
Urutan terakhir adalah akidah, hal ini menggambarkan bahwa masalah akidah 
merupakan urusan pribadi masing-masing yang tidak perlu dipermasalahkan.  

 

                                                            
2 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung Rosda Karya, 1984) hlm. 89 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, 

maka di bawah ini akan dijelaskan maksud dari judul,: “NILAI–NILAI 

RELIGI  DALAM ACARA “TAMAN GABUSAN” DI TVRI 

YOGYAKARTA. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Nilai – nilai Islam  

Nilai adalah sifat-sifat  yang penting yang berguna bagi 

kemanusiaan.1 Nilai dalam judul ini diartikan sebagai suatu konsep 

abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting, berharga dan 

bermutu dalam kehidupan manusia. Dalam kamus jiwa dan pendidikan 

yang dimaksud dengan nilai religi adalah sesuatu yang dianggap 

berharga dan mengandung manfaat menurut tinjauan keagamaan, 

dengan kata lain sejajar dengan pandangan dan ajaran agama.2 Agama 

yang dijadikan dasar dalam analisis ini adalah agama Islam. Sebuah nilai 

disebut Islami, apabila memang sesuai dan berasal dari ajaran Islam. 

Semua kebenaran dan kebaikan adalah nilai yang diajarkan oleh Islam. 

Sebab kebenaran datang dari Allah Yang Maha benar, Pemilik 

Kebenaran dan sumber Kebenaran. 3 

                                                            
1 Depdikbud, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990) hlm. 615 
2Masul, ( Kamus Jiwa dan Pendidikan, Bandung : Al Ma’arif, 1976) hlm. 92 
3 Abdurrahman Majrie, (Meluruskan Akidah, Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1997) hlm.42  
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2. Acara “Taman Gabusan” 

Acara “Taman Gabusan” yang penulis maksud adalah sebuah 

program acara yang berisi pesan tentang program pembangunan kepada 

masyarakat Bantul, dan sekitarnya yang disiarkan setiap hari Selasa 

dimulai pada pukul 19.30 WIB dan beakhir pada pukul 21.00 WIB. 

Acara ini dipandu oleh Meta Docan dengan menghadirkan nara sumber 

yang berbeda-beda setiap episodenya. Acara “Taman Gabusan” yang 

dikemas dalam durasi 90 menit ini, berisikan informasi  bersifat umum, 

tanya jawab melalui telepon, dan diantara segment diselingi lagu yang 

menghibur. 

3. TVRI Yogyakarta 

TVRI Yogyakarta adalah salah satu televisi milik pemerintah yang 

berlokasi di Jalan Magelang Km. 4,5 Yogyakarta. TVRI Jogja 

mengidentitaskan televisinya sebagai Televisi Media Untuk Kita. 

Dari penjelasan beberapa istilah tersebut, maka yang dimaksud 

dengan judul “Nilai – Nilai Religi Dalam Acara “Taman Gabusan” di TVRI 

Yogyakarta” adalah suatu penelitian yang menganalisis tentang pernyataan-

pernyataan yang mengandung nilai religi yang sesuai dengan ajaran Islam 

yang bersumber pada Alquran dan Hadist yang terdapat dalam acara 

“Taman Gabusan” episode September 2008. Isi pesan yang mengandung 

nilai-nilai religi ruang lingkupnya akan difokuskan pada nilai akidah, nilai 

ibadah dan nilai akhlak. 
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B. Latar Belakang  

Kebutuhan masyarakat akan informasi, khususnya lewat audio 

visual kini telah disadari oleh instansi-instansi televisi pada umumnya. 

Bentuk pesan yang disampaikan oleh beberapa instansi dikemas dalam 

sebuah siaran acara talkshow. Salah satunya acara “Taman Gabusan” yang 

disiarkan oleh TVRI Yogyakarta. Sekilas acara “Taman Gabusan” terlihat 

sama dengan acara acara talkshow di televisi pada umumnya. Namun jika 

dicermati acara “ Taman Gabusan”, berbeda dalam pengemasan siaran 

acara. Acara “Taman Gabusan” sangat santai untuk disaksikan dan tidak 

membosankan.  

Televisi sabagai bagian dari kebudayaan audio visual merupakan 

medium yang cukup berpengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian 

masyarakat secara luas. Televisi disebut kebudayaan lisan kedua merupakan 

perpanjangan dari mata dan telinga manusia, mempunyai karakter yang 

merupakan keunggulan televisi, yaitu mampu memberi penekanan secara 

efektif terhadap pesan atau maksud yang dituju dengan meng-close-up 

objeknya, atau memberi pemusatan pandangan. 

Karakteristik yang dimiliki televisi dapat dimanfaatkan untuk 

menyebarkan dan mengembangkan nilai ajaran Islam. Pesan yang 

disampaikan lewat televisi dapat dengan mudah diterima masyarakat. Hal 

ini bisa saja terjadi, karena pada saat ini televisi sudah bukan barang mewah 

lagi dan setiap rumah dimungkinkan memilikinya. 
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Televisi Republik Indonesia stasiun Yogyakarta yang 

mengidentitaskan sebagai televisi media publik untuk kita, sangat 

memperhatikan terhadap perkembangan moral bangsa. TVRI Yogyakarta 

mengerti kebutuhan masyarakat pada umumnya perihal masalah kehidupan 

dan wawasan tentang sosial masyarakat, sehingga pemirsa mengetahui dan 

merasa terarah dan terbimbing dalam menjalani hidup ini dengan baik. 

Sadar pengaruh televisi akan sugesti cukup efektif, televisi ini mencoba 

turut kontribusi dalam siaran acara “Taman Gabusan” 

Acara “Taman Gabusan” sebagai salah satu sarana dan prasarana 

untuk mempermudah komunikasi, sebagai media yang menjembatani 

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya, dalam 

menciptakan citra lembaga pemerintah yang memiliki komitmen untuk 

menuju masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan agamis. Agama 

mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan 

kesadaran beragama yang tinggi dapat menggerakakan masyarakat untuk 

lebih memajukan dirinya sesuai dengan perubahan zaman. Dengan 

spiritualitas yang tinggi pula, setiap orang akan dapat hidup harmonis baik 

bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

Acara Taman Gabusan merupakan acara diskusi yang bertujuan 

untuk menanamkan pengertian kepada khalayak pendengar mengenai 

informasi yang disiarkan, menjauhkan kekhawatiran dan keraguan yang 

selama ini, dan membawa anggota kelompok ketahap keputusan inovasi 

atau proses pembuatan keputusan. Jika ada masalah yang tak terpecahkan 
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maka disampaikan saat acara ini berlangsung guna mendapatkan jawaban 

dari para nara sumber yang berkompeten dibidangnya. Untuk mencapai 

tujuan ini tentu harus ada upaya, yaitu menciptakan suasana yang agamis 

dalam seluruh anggota masyarakat, dan hubungan yang harmonis antara 

anggota dan pemimpin yang bersangkutan.  

“Taman Gabusan” merupakan acara yang memiliki keunggulan 

dalam penyampaan format dan mengedepankan unsur pesan yang ingin 

disampaikan serta memilik kekhasan karena mengangkat citra wilayah yang 

kaya akan nilai budaya, religi kehidupan demokrasi, sampa tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, acara ini  salah bentuk dari dakwah 

karena tidak terlepas dari nilai-nilai religi yang menjadi pokok 

permasalahan dari penulusuran skripsi ini. 

Keistimewaan  dari acara “Taman Gabusan” ini adalah program 

acaranya yang disiarkan secara langsung dan tema-temanya yang menarik 

untuk diteliti, karena setiap pertemuan, tema yang dibahas dan narasumber 

yang selalu berbeda. Dalam kurun waktu yang kurang lebih satu setengah 

jam seorang narasumber yang menjadi pengisi acara akan membahas tema 

yanfg sudah ditentukan. Acara inipun menjadi lebih menarik karena pemirsa 

di ikit sertakan melalui telephon untuk menanyakan atau menanggapi 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis tentang nilai-nilai 

religi karena ingin menggali lebih dalam tentang nilai religi menurut agama 

Islam yang cakupannya lebih difokuskan kepada masalah akidah, ibadah 
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dan masalah akhlak. Hal ini membantu penulis karena banyak referensi 

judul yang yang sama sehingga memudahkan peneliti.  

Untuk membatasi judul maka penulis hanya melakukan analisi isi 

nilai-nilai religi dalam acara “Taman Gabusan” hanya pada bulan 

September 2008 sebanyak 5 kali siaran. Adapun alasannya mengapa 

memilih bulan September karena pada bulan Septembr 2008 bertepatan 

dengan bulan Ramadhan, sehingga selain untuk memperoleh informasi 

program pemerintah juga bisa mendapatkan siraman rohani. 

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa acara 

“Taman Gabusan“ menyajikan pesan-pesan yang bernilai religi yang dapat 

diidentifikasi, oleh karena itu, penulis menjadikan pemaparan diatas sebagai 

latar belakang masalah dalam penelitian skripsi ini.  

C. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

pokok -  pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini yaitu 

nilai-nilai Islam apa saja yang terkandung dalam acara “Taman Gabusan”di 

TVRI Jogja?  

D.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai 

Islam yang terkandung dalam acara “Taman Gabusan”di TVRI Jogja. 
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E.     Manfaat  Penelitian  

1. Manfaat akademis, khususnya bagi mahasiswa Komunikasi penyiaran 

Islam dan  mahasiswa pada umumnya sebagai dasar mengenai nilai-nilai 

religi  untuk kegiatan penyiaran Islam dan menambah wawasan tentang 

keagamaan. 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif dan 

masukan bagi para pembaca untuk menemukan isi yang disajikan sebagai 

bahan rujukan. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi TVRI 

Jogja, bahwa media apapun dapat berperan dalam mengembangkan tugas 

dakwah.  

F.  Tinjauan Pustaka  

               Telaah pustaka adalah uraian tentang kajian teoritik yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Telaah pustaka berguna untuk untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan. 

             Penelitian tentang “Nilai-Nilai Religi Acara “Taman gabusan” di 

TVRI Jogja”, belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun yang mengadakan 

penelitian tentang unsur  materi dan analisis isi dalam acara di televisi 

seperti: 
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            Pertama, skripsi Aniq Farida4 yang berjudul Pesan-Pesan Dakwah 

Dalam Radio Dialog Interaktif di RRI Nusantara II Yogyakarta. Skripsi ini 

membahas tentang materi-materi dakwah yang disiarkan dalam dialog 

interaktif di RRI Nusantara II Yogyakarta. Dalam skripsinya dia 

menjelaskan tentang materi-materi yang berupa seruan kepada Tauhid, 

seruan ibadah kepada Tuhan, seruan berpartisipasi dalam pembangunan, 

seruan berakhlak yang baik, pembinaan genarasi muda dan pembinaan 

masyarakat.  

              Kedua, Muh. Akbar Nasrullah5, Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2005. Pesan dakwah Dalam Tayangan Misteri 

(Analisis Isi). Menggunakan metode analisis kualitatif, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tayangan misteri yang bernuansakan keghoiban yang 

disiarkan melalui stasiun stasiun televisi lebih banyak kemudharatannya 

daripada manfaatnya. Untuk itu pemirsa haruslah selektif dalam memilih 

acara agar tidak mudah terprovokasi. 

  Adapun yang membedakan penelitian dengan penelitian 

sebelumnya adalah obyek yang belum pernah diteliti yakni nilai-nilai religi 

acara “Taman Gabusan” di TVRI Jogja, dalam hal ini analisis isi mengenai 

materi, acara “Taman Gabusan” episode September 2008. 

                                                            
4 Aniq Farida, Pesan-Pesan Dakwah Dalam Dialog Interaktif di RRI Nusantara II, Skripsi Tidak 
Diterbitkan, (Yogyakarta:Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 2003) 

5 Muh. Akbar Nasrullah, Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tayangan Misteri, Skripsi Tidak 
Diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 2005) 
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G.  Kerangka Teoritik 

1.    Tinjauan tentang Nilai – Nilai Islam 

 a. Pengertian Nilai-Nilai Islam 

Kata “nilai” berhubungan dengan benda, barang, makhluk 

hidup, pribadi, gagasan, tujuan, cita-cita, dan kekayaan yang melekat 

pada semua itu, yang mempunyai daya kekuatan untuk menarik dan 

memikat budi, minat, dan keinginan manusia.6 

Nilai (Ingris: value) dari bahasa latin Valere (berguna, 

mampu akan, berlaku, kuat). Nilai mempunyai beberapa 

pengertian, diantaranya :  

1). Harkat : Kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat       

disukai, diinginkan, berguna atau dapat menjadi obyek 

kepentingan. 

2). Keistimewaan : apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai 

sebagai suatu kebaikan.  Lawan dari suatu nilai positif adalah 

“tidak bernilai” atau “ nilai negatif”. Baik akan menjadi suatu 

nilai dan lawannya(jelek, buruk) akan menjadi suatu nilai 

negatif atau tidak bernilai.7 

Secara filosofis, nilai sangat erat kaitannya dengan masalah 

etika. Etika juga sering sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-

                                                            
6 A. Mangunharjana, Isme-isme: dari A sampai Z, (Yogyakarta: Kanisius, 1997) hlm.11 

7 Ibid 
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nilai moral sebagai tolok ukur tindakan dan perilaku manusia dalam 

berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa 

merupakan hasil pemikiran, adat istiadat atau tradisi, ideologi 

bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan dalam Islam, 

maka sumber etika dan nilai nilai yang paling shahih adalah Alquran, 

dan sunnah Nabi saw yang kemudian dikembangkan oleh hasil 

ijtihad para ulama. Nilai-nilai yang bersumber kepada adat istiadat / 

tradisi dan ideologi sangat rentan dan situasional. Sebab keduanya 

adalah produk budaya manusia yang bersifat lokal dan situasional. 

Sedangkan nilai – nilai Qurani yaitu nilai yang bersumber kepada 

Alquran adalah kuat, karena ajaran Alquran bersifat mutlak dan 

universal.8 

Religiusitas lebih melihat aspek yang didalam lubuk hati, riak 

getaran nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri 

bagi orang lain, karena menafaskan intimitas jiwa yakni citarasa 

yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) 

kedalam si pribadi manusia.  Nurcholish Madjid mengistilahkan 

religiusitas itu dengan nurani. Lalu, lubuk hati yang paling dalam 

dari nurani itu, ialah kerinduan kepada kebenaran yang dalam hasrat 

tertinggi ialah hasrat ingin bertemu dengan Tuhannya dalam 

semangat berserah diri kepadaNya.9  

                                                            
8 Al Munawar, Aktualisasi Nilai – Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam, (Ciputat Press, 
2005) hlm.3.  

9 Nurcholish Madjid, Islam agama Doktrin dan Peradaban, (Jakarta : Paramadian, 2000), hlm. 2. 
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Sebuah agama adalah sebuah bentukan dari individu-individu 

manusia yang beriman dan bertaqwa, sehingga penilaian tentang 

agama tentulah hanya sebatas penilaian sebuah institusi yang 

dibentuk atas nama komunalitas. Karena inti dari agama bukanlah 

sebuah institusi, seperti masjid, kantor urusan agama, atau gedung 

bertingkat lainnya yang mengatas namakan agama. Tapi inti agama 

adalah iman dan taqwa itu sendiri yang pada dasarnya adalah 

individual (hanya Allah yang mengetahui iman dan taqwa seseorang 

– sebagaimana banyak ditegaskan dalam ajaran agama itu sendiri). 10  

Sudah seharusnya nilai-nilai Islam memang menjadi bagian 

dari pranata keislaman secara normative. Meski sebenarnya selain itu 

masih banyak faktor yang mempengaruhi nilai-nilai Islam seperti 

faktor psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya selain 

nilai-nilai keagamaan. Sehingga tidak jarang tingkah laku yang 

tampak bersifat keagamaan. Sehingga tidak jarang tingkah laku yang 

tampajk bersifat keagamaanpun, setelah dianalisa lebih mendalam 

ternyata termotifkan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan 

nilai-nilai keagamaan. 11 

Maka kemudian nilai-nilai keIslaman lebih kepada penilaian 

secara normative, kembali kepada ajaran-ajaran dalam Islam yang 

membentuk masyarakat muslim menjadi kaffah yaitu bisa menjawab 
                                                            
10 Nurcholish Madjib, Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan 
Masyarakat, (Jakarta, Paramadina, 2000) hlm. 3 

11 Ibid, hlm 5-7 
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sekian masalah kehidupan. Kesempurnaan ideal sebagai manusia 

kaffah tersebut tidak terlepas dari fungsi Islam sebagai agama yang 

merupakan sebagai pendidikan kemanusiaan, sehingga jika agama 

sudah menjadi sumber pendidikan maka agama adalah sumber nilai-

nilai dan ajaran agama Islam. Dalam kaitannya dengan nilai Islam 

terdapat niali yang mendasari perilaku muslim dan akhlak-akhlak 

islam yang merupakan nilai-nilai untuk berperilaku umat Islam. 

b. Unsur-Unsur Dasar Nilai-nilai religi (Islam) menurut Sidi Gazalba   
meliputi:  

1). Aqidah (Nilai Ketauhidan) 

Nilai aqidah dalam Islam bersifat i’tiqad batiniyah. Seperti 

yang termaktub dalam rukun iman yang berjumlah 6 (enam): 1). 

Iman kepada Allah SWT; 2). Iman kepada Malaikat-malaikat 

Allah; 3). Iman kepada Kitab-kitab Allah; 4). Iman kepada Rasul-

rasul Allah; 5). Iman kepada Qadla dan Qadar; dan 6). Iman 

kepada Hari Akhir. 

Tauhid adalah awal dan akhir dari seruan Islam. Ia adalah 

suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Faith in the 

unity of God). Dialam tauhid membentuk nilai transedensi yang 

merupakan fitrah atas lahirnya prinsip religius manusia. Sehingga 

dengan bertauhid manusia mmpunyai pegangan dan tingkah laku 

hidupnya.  
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Aqidah dalam pengertian lain adalah kaedah atau prinsip-

prinsip yang diyakini kebenarannya dengan kalbu, diikrarkan 

melalui lisan, serta senantiasa dipegang teguh sebagai pedoman 

dan landasan untuk berperilaku atau berbuat dalam kehidupan 

sehari-hari.12 

Nilai aqidah adalah nilai yang utama dalam agama Islam, 

sebab disinilah manusia tunduk percaya serta meyakini terhadap 

kebenaran adanya Allah, malaikat, Rasul, ktab, qodlo dan qodar 

serta hari akhir. Hal ini juga sesuai firman Allah SWT dalam surat 

An-Nisa ayat 48, bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni 

perbuatab syirik (menyekutukan-Nya). 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 
Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa 
yang menyekutukan Allah SWT, maka sungguh ia telah berbuat 
dosa yang besar.” 13 

 

Aqidah juga merupakan kunci ketauhidan. Aqidah adalah 

ruh bagi setiap insan manusia, yang dengan berpegang teguh 

padanya itu seseoarnag akan hidup dalam keadaan yang baik dan 

menggembirakan. Tapi apabila meninggalkanya maka lenyaplah 

semangat spiritual ruhaniyah seseorang.  

                                                            
12 Sahirul Alim, Menguak Keterpaduan Sains, Tehnologi dan Islam, cet. 2. (Yogyakarta: 
Dinamika, 1996) hlm. 13 

13 Alquran dan terjemahnya. 
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Nilai aqidah yang menjadi materi utama dakwah 

mempunyai ciri-ciri yang membedakan kepercayaan dengan agama 

lain, yaitu:  

a). Keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian 

seorang muslim jelas identitasnya dan bersedia mengakui 

identitas keagamaan orang lain. 

b). Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan 

bahwa Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan 

sekelompok atau bangsa tertentu, dan soal kemanusiaan juga 

diperkenlkan kesatuan asal-usul menusia. 

c). Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran 

aqidah baik soal ketuihanan, kerosulan, ataupun alam gaib 

sangat mudah dipahami. 

d). Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal 

perbuatan.  Dalam ibadah-ibadah pokok, yang merupakan 

manifestasi dari iman dipadukan dengan segi-segi 

pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan 

kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraannya. 

Karena aqidah memiliki keterlibatan dengan soal-soal 

kemasyarakatan.14 

                                                            
14 Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media: 2004), hl m109-110 
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  Untuk mengetahui ilmu Tauhid, maka perlulah kita 

ketahui mengenai bagian-bagian daripada Tauhid  itu. Adapun 

pembagianya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:  

 a). Tauhid Rububiyah  

   Tauhid Rububiyah ialah suatu kepercayaab, bahwa yang 

diciptakan alam dunia beserta seisinya ini, hanya Allah sendiri 

tanpa bantuan siapapun.  

 b).Tauhid Uluhiyah  

  Tauhid Uluhiyah ialah percaya sepenuhnya, bahwa Allah-

lah yang berhak menrima semua peribadatan makhluk, dan 

hanya Allah sajalah yang sebenarnya dan yang harus disembah. 

15 

 c). Tauhid (Zat) 

   Sebenarnay wujudnya Allah itu sudah nyata, bahkan 

merupakan suatu hakikat yang tidak perlu lagi diragukan 

persoalannya dan tidak ada jalan untuk memungkirinya. 

Sesungguhnya hakikat dari Zat Tuhan itu tidak mungk dapat 

diketahui dengan akal pikiran manusia dan tidak dapat dicapai 

keadaan atau kenyataan yang sebenarnya. Sebabnya adalah 

pikiran manusia tidak dapat menjangkau hal tersebut, sehingga 

                                                            
15Drs. H. Zainuddin,  Ilmu Tauhid  Lengkap, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1992), hlm. 17  
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manusia tidak diberi dan tidak dapat ditunjuki cara 

menemukannya atau perantara untuk mencapainya.16 

2). Ibadah (Nilai Pengabdian) 

Ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap apa-apa 

yang Allah cintai dan ridhai dari ucapan-ucapan dan perbuatan-

perbuatan yang zhahir maupun yang bathin.  Yang zhahir di sini 

maksudnya adalah ibadah yang nampak yang bisa disaksikan oleh 

kita seperti membaca Al-Qur`an, shalat dan sebagainya. Adapun 

yang bathin maksudnya adalah ibadah yang berkaitan dengan 

amalan hati seperti cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakkal 

kepada-Nya dan lain-lain.  

Yang zhahir di sini maksudnya adalah ibadah yang nampak 

yang bisa disaksikan oleh kita seperti membaca Al-Qur`an, shalat 

dan sebagainya. Adapun yang bathin maksudnya adalah ibadah 

yang berkaitan dengan amalan hati seperti cinta kepada Allah, 

takut , berharap, tawakal kepadaNya dan lain-lain. 

Pembagian ibadah dibagi menjadi 5 macam:  

a). 'Ibaadah I'tiqaadiyyah: yaitu seorang muslim meyakini 

bahwasanya Allah 'Azza wa Jalla adalah Pencipta, Pemberi 

Rizki, Yang Mematikan, Yang Menghidupkan, Yang 

                                                            
16 Drs. H. Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam (Bandung: CV. Pustaka Setia: 1998)  hlm. 23  
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Mengatur seluruh urusan hamba-hamba-Nya. 

Juga meyakini bahwasanya Dia adalah Dzat yang berhak 

diibadahi satu-satunya yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dari 

do'a, menyembelih, nadzar dan yang lainnya, dan Dia adalah 

Dzat yang disifati dengan sifat-sifat kemuliaan, 

kesempurnaan, kesombongan, keagungan, dan yang lainnya 

dari macam-macam keyakinan tentang Allah, agama-Nya, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 

hari akhir dan taqdir yang baik maupun yang buruk 

b).  'Ibaadah Lafzhiyyah: yaitu ibadah yang berkaitan dengan 

ucapan lisan, seperti melafazhkan / mengucapkan dua kalimat 

syahadat, membaca Al-Qur`an, do'a, membaca dzikir-dzikir 

Nabawiyyah dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah 

lafzhiyyah. 

c). 'Ibaadah Badaniyyah: yaitu ibadah yang berkaitan dengan 

badan, seperti berdiri, ruku' dan sujud di dalam shalat, shaum, 

amalan-amalan haji, hijrah, jihad dan yang lainnya dari 

ibadah-ibadah badaniyyah. 

d).  'Ibaadah Maaliyyah: yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta, 

seperti zakat, shadaqah dan lainnya. 

e). 'Ibaadah Tarkiyyah: yaitu seorang muslim meninggalkan 

seluruh hal-hal yang haram, kesyirikan dan bid'ah dalam 
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rangka melaksanakan syari'at Allah, maka ini merupakan 

ibadah tarkiyyah darinya yang seorang muslim akan diberi 

pahala dari meninggalkan yang haram apabila 

meninggalkannya dalam rangka mengharap Wajah Allah.17 

3). Akhlak (Nilai Perilaku) 

Akhlak dalam Islam juga merupakan persoalan yang utama. 

Dimana Nabi sendiri bersabda bahwa beliau diutus Allah SWT 

tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 

“Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak” 

(HR. Imam Malik).  Begitu pula hadis Nabi yang lain. 

“Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah 

yang paling baik akhlaknya”(Al Hadis) 

Nilai akhlak merupakan nilai kedua yang erat kaitannya 

dengan keimanan seseorang. Apabila seseorang beriman dan 

beribadah kepada Allah, mentaati perintah, dan meninggalkan 

laranganNya, serta ikhlas berserah diri kepadaNya implikasi 

yang pertama yang berkaitan dengan muamalahnya, yang akan 

lebih baik. Baik secara perseorangan maupun kelompok. 

Akhlak tidaklah terbatas pada hubungan muamalah sesama 

manusia semata, melainkan juga hubungan akhlak dengan 

lingkungan dan alam semesta. Dengan demikian akhlak 
                                                            
17Http://fdawj.atspace.org/awwb/th3/18.htm 10 Juli 2009 
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merupakan seluruh perbuatan yang mengandung nilai-nilai 

kejujuran, kesetiakawanan, penyayang, berpikir sehat, dan 

tidak berbuat musrik.  

Setidaknya ada enam akhlak dalam Islam, yaitu: 

a).  Akhlak kepada Allah SWT. Diaplikasikan dengan cara 

mencintai-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, malu berbuat 

maksiat, selalu bertobat, bertawakkal, dan senantiasa 

mengharapkan limpahan rahmat-Nya. 

b).  Akhlak kepada Rasulullah SAW. Diaplikasikan dengan 

cara mengenalnya lebih jauh, kemudian berusaha 

mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk 

pula banyak bershalawat, menerima seluruh ajaran beliau 

dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang beliau 

contohkan. 

c). Akhlak terhadap Alquran. Diaplikasikan dengan 

membacanya penuh perhatian, tartil. Kemudian berusaha 

untuk memahami, menghapal, dan mengamalkannya.  

d).   Akhlak kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari cara 

memperlakukan diri sendiri, kemudian orangtua, kerabat, 

tetangga, hingga saudara seiman.  
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e).  Akhlak kepada orang kafir. Caranya adalah dengan 

membenci kekafiran mereka. Namun, kita harus tetap 

berbuat adil kepada mereka. Agama memperbolehkan 

kita berbuat baik pada mereka selama hal itu tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, atau untuk mengajak 

mereka pada Islam.  

f).  Akhlak terhadap lingkungan dan makhluk hidup lain. 

Caranya dengan berusaha menjaga keseimbangan alam, 

menyayangi binatang, melestarikan tumbuh-tumbuhan, 

dan lainnya.18 

2 . Tinjauan Umum Tentang Media Televisi  

a. Media Televisi  

   Menurut Oemar Hamalik, Televisi adalah: 

     An Electronic Motion picture with conjoined or attendant sound, 

both picture and sound reach the aye and ear simultanously 

from a remote bradcast point.19            

Yang artinya suatu gambar yang bergerak secara elektronis 

yang dihubungkan atau disertai dengan suara, dimana gambar 

dan suara itu sampai pada mata dan telinga secara bersamaan 

yang dipancarkan melalui pemancar yang terpisah.   

                                                            
18 Http://Dakwatuna/akhlak/htm/ 10 Juli 2009  

19 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Alumni,1980),hlm. 134 
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Sedangkan dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia 

disebutkan bahwa:  

Televisi merupakan sistem pengambilan, registrasi, 

penyampaian dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga 

listrik. Gambar ditangkap dengan kamera televisi, kemudian diubah 

menjadi sinyal listrik dan dikirim langsung kepada pesawat 

penerima. Alat ini lazim terdiri dari pemancar televisi dan 

penerimaan televisi.20  

 

Televisi merupakan media dan jaringan komunikasi dengan 

ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa.21 Adapun ciri-ciri 

komunikasi massa meliputi:  

1. Komunikasi berlangsung satu arah 

2. Komunikatornya merupakan lembaga, yakni kelompok yang 

terorganisir, yang nampak di pembagian tugas dan pemberian 

wewenang. 

3. Pesannya bersifat umum, artinya bukan rahasia (dapat diketahui 

umum). 

4. Penyebaran pesannya bersifat serempak. 

5. Komunikannya bersifat heterogen.22 

                                                            
20 Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989). 

21 Onong Uchjana Effendy, Televisi Siaran Teori dan praktek, (Bandung: Alumni, 1984). hlm. 24 

22 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori  dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
1984) hlm. 27-32 
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   Televisi meupakan salah satu alat komunikasi massa yang 

bersifat Audio Visual atau boleh dikatakan televisi merupakan 

perpaduan antara radio dan film. Dan sebagai media televisi, sangat 

efektif karena selain dapat menjangkau ruang yang sangat luas, juga 

dapat dinikmati massa dalam jangka waktu yang relatif singkat.23  

Sedangkan Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik 

untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai 

berikut: Who Says What In Which Channel To Whom What Effect? 

Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa untuk mencapai 

komunikasi yang efektif, diperlukan unsur pokok yang harus dicakup. 

Unsur-unsur pokok itu adalah:  

1. Komunikatornya            (communicator, source, sender). 

2. Pesan                              (Message). 

3. Media                             (Channel, Media) 

4. Komunikann                  (Communicant, communicates, receiver). 

5. Efek                                (Effect, impact, Influence)24 

Jadi berdasarkan paradigma Laswell tersebut, Onong Uchjana 

Effendy berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tetentu.  

                                                            
23 Amir Hmzah Sulaiman, Media Audio Visual, (Jakarta: Gramedia, 1981),  hlm. 1 

24 Onong Uchjana Effendy, Televisi Siaran Teori dan Praktek, op. cit, hlm.3 
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Dalam proses komunikasi melalui media televisi aspek 

tanggapan pemirsa atau penonton mempunyai peranan penting karena 

tanggapan merupakan pengantar terjadinya perubahan pengetahuan, 

sikap, maupun tingkah laku.  

b. Televisi sebagai Media Massa  

 Para pengelola televisi saat ini lebih mengutamakan profit 

oriented dan kurang memperhatikan aspek edukatif sehingga 

televisi banyak diisi acara- acara hiburan. Televisi dan media 

massa lainnya sebenarnya memiliki beberapa fungsi,  menurut 

Soewardi Idris televisi memiliki fungsi: 

1. Sebagai hiburan (To Entertaint) 

2. Sebagai Pendidikan (To Educate) 

3. Memberi Informasi (To Inform) 

4. Mempengaruhi pola pikir dan prilaku manusia (To 

Influence). 25 

Daya tarik media televisi sedemikian besar, sehingga pola-

pola kehidupan rutinitas manusia sebelum muncul televisi, 

berubah total sama sekali. Media televisi menjadi panutan baru 

News Religius bagi kehidupan manusia. Tidak menonton 

televisi, sama dengan makhluk buta yang hidup dalam 

tempurung.26 

                                                            
25 Soewardi Idris, Jurnalistik Televisi, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987) hlm. 25 

26 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Jakarta: Rineka Cipta) 
hlm. 23 
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Sebagai media hiburan, televisi senantiasa berlomba untuk 

menarik perhatian pemirsanya lewat tayangan-tayangan 

unggulannya yang bersifat menhibur. dengan demikian televisi 

akan berupaya untuk mengikat pemirsanya dengan tayangan 

televisinya.  Budaya menonton yang tinggi dapat meningkatkan 

ketergantungan terhadap televisi. Dengan demikian, televisi 

dapat menjadi informasi dan alat media hiburan yang dominan 

pada masyarakat.  

Media televisi sebagai sarana tayang realitas sosial menjadi 

penting artinya bagi manusia untuk memantau diri manusia 

dalam kehidupan sosialnya. Media televisi bisa menjadi “jendela 

dunia besar”, karena realitas sosial yang berhasil ditayangkan. 

Karena manusia mempunyai keingintahuan yang besar terhadap 

sesuatu diluar dirinya. Untuk itu media televisi menjawabnya 

dengan model suara dan gambar yang bergerak dan mampu 

menyentuh aspek psikologis setiap manusia dimanapun.27  

Televisi mempunyai tugas penting yaitu bagaimana 

membuat paket acara televisi yang tepat dan benar dan bertujuan 

menciptakan  sebuah strategi pembangunan nasional. Saat ini, 

acara televisi yang berhubungan dengan misi pembangunan 

sangat jarang. Kebanyakan siaran televisi saat ini adalah paket 

sinetron yang bercerita tentang percintaan dan masalah remaja 

                                                            
27 Ibid hlm 33 
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(lebih banyak unsur hiburan). Sehingga banyak anak yang 

dewasa sebelum saatnya. Tidaklah salah apabila tayangan 

televisi melenceng jauh dari realitas sosial dan pembangunan 

akan mendapat kecaman dari pakar dan elit penguasa? 

Program acara televisi berfungsi sebagai pengawasan 

sosial dalam proses pembangunan yang sedang dilaksanakan 

masyarakat Indonesia. Hal terpenting bagi media televisi dalam 

setiap membuat paket acara yang berhubungan dengan masalah 

pembangunan ke hadapan pemirsa yaitu mencoba 

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Untuk itu, media televisi harus lebih selektif dalam 

menayangkan materi acara terutama yang berhubungan 

langsung dengan persoalan pembangunan yang didalamnya 

terkandung nilai-nilai religi.  

H. Metode Penelitian 

Untuk dapat memperoleh data yang objektif dalam penelitian, maka 

diperlukan adanya metode. Yang dimaksud metode penelitian adalah suatu 

cara kerja untuk dapat memahami objek penelitian dalam rangka 

menemukan, menguji terhadap kebenaran atas pengetahuan.28 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor, metode penelitian kualitatif adalah 

                                                            
28 Irawan soehartono, Metode Penelitian survey, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1995) hlm.5 
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prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.29 

1.  Penentuan subyek dan obyek penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah acara “Taman Gabusan” 

di Stasiun TVRI Jogja. Karena penelitian ini hanya mengkaji isi dari 

acara “Taman Gabusan”, maka peneliti membatasi diri untuk mendapat 

data yang diperlukan dalam analisi isi dari Taman gabusan saja.  

Dalam penulisan ini yang menjadi objek adalah nilai – nilai religi  

yang terdapat dalam acara Taman Gabusan di TVRI Jogja, isi pesan 

yang bersifat keagamaan. Acara Taman Gabusan yang diteliti, adalah 

siaran Taman Gabusan, edisi September 2008. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan objek penelitian, 

penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:  

a. Metode Dokumentasi 

Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga 

                                                            
29 Dr. Lexi J. Moleong, M.A., Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya, 1998),hlm.3 
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buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.30 

Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip atau dokumen yang 

dimiliki oleh Humas Bantul, dan TVRI Jogja, untuk melengkapi 

data yang berkaitan dengan acara “Taman Gabusan” dan 

perkembangannya, untuk mengetahui struktur organisasinya, serta 

rekaman siaran acara “Taman Gabusan” di TVRI Jogja. 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.31 Metode ini digunakan 

untuk mengumpulkan data- sejarah siaran acara “Taman Gabusan”, 

dengan menggunakan Interview Bebas Terpimpin. Dimana pedoman 

interview yang dipersiapkan sebelum memulai mengajukan 

pertanyaan, hanya dicantumkan pokok-pokok penting yang akan 

ditanyakan. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai orang 

yang langsung bertanggung jawab atas acara “Taman Gabusan”.  

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi latar belakang, visi 

                                                            
30 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
1998), hlm.133. 

31 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset,1990) hlm.193 
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dan misi, tujuan acara “Taman Gabusan” dan lain-lain. Daftar 

pertanyaan-pertanyaan terlampir.  

c. Tehnik Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisa data tentang nilai-

nilai religi dan dakwah dalam acara Taman Gabusan ini yaitu dengan 

metode analisis isi (content analysis). Adapun yang dimaksud 

dengan metode content analysis adalah suatu cara yang digunakan 

dalam menganalisis dokumen untuk mengetahui isi dan makna yang 

terkandung dalam dokumen – dokumen tersebut.32 

Menurut Michael Flournoy, analisis isi adalah suatu metode 

untuk mengamati dan mengukur komunikasi. 

 Prosedur penelitian analisisi conteent meliputi :  

1). Melakukan pertanyaan penelitian. 

2). Pembuatan kategori. 

Kategori-kategori tersebut ditentukan sesuai fungsinya,  

a).   kategori harus sesuai dengan tujuan studi 

b). kategori hendaknya bersifat fungsional 

c). sistem kategori harus dapat dikendalikan. 33 

                     3). Melakukan Coding. 

                     4). Menginterpretasikan data.  

                                                            
32 Jobrohim (Penyunting), Metode Penelitian Sastra,(Yogyakarta: Hanindita Graha Widiya, 2002) 
hlm5 

33 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode  penelitian Survai , edisi revisi, (Jakarta, 
LP3ES), 1989)hlm 162-163 
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Agar maksud dari metode penelitian ini berhasil dengan 

baik, maka penyusun menempuh cara berfikir induktif, yaitu suatu 

cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah dengan berbagai titik tolak dari pengamatan atas hal hal atau 

masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum.  34 

Adapun langkah – langkah yang peneliti tempuh untuk 

menganalisis meliputi :  

1). Merumuskan pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini tidak 

menggunakan sampling, karena yang diteliti adalah nilai-nilai 

religi acara “Taman gabusan” 

2). Pembuatan kategori, kategori dibagi menjadi: Akidah, ibadah, 

dan akhlak.      Adapun tujuannya untuk mengetahui nilai religi 

apakah yang paling banyak dan   nilai religi apa yang kurang 

tersentuh. Penghitungan prosentase dilakukan dengan cara 

membandingkn antara jumlah nilai religi yang ingin diketahui 

dengan jumlah nilai religi yang melingkupinya dikalikan dengan 

100 persen.  

 

 

 

 

                                                            
34 Sutrisno Hadi, Metode Research ( Yogyakarta : Yayasan penerbit Psikologi UGM, 1984) hlm.6 
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d. Metode Keabsahan Data  

     Metode yang digunakan peneliti hanya dengan cara editing atau 

memeriksa data–data yang diperoleh dalam memastikan keabsahan 

data. Metode keabsahan data ini ditunjang dengan menggunakan 

metode Trianggulasi yaitu : “ tehnik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data”. 

Pemeriksaan keabsahan data yaitu pemeriksaan yang didapat 

secara keseluruhan untuk memastikan apakah sudah valid atau 

masih ada yang dilakukan pengulangan atau revisi.35   

Maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan 

tehnik-tehnik perpanjangan, pengamatan, meningkatkan ketekunan, 

triangulasi (menanyakan hal yang sama dengan tehnik yang 

berbeda yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

                                                            
35 Dr. Lexi J. Moleong, M.A., Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya, 1998) hlm.190-193. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun menyelesaikan pembahasan tentang nilai Islam dalam acara 

“Taman Gabusan” di TVRI Yogyakarta, berikut dijelaskan beberapa kesimpulan. 

    Nilai Islam dalam acara “Taman Gabusan di TVRI jogja (Episode September 2008) 

dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok:  

1. Nilai religi tentang Akidah sebesar 14,3 % =  4 buah. Nilai akidah yaitu 

meliputi:  

a. cobaan hidup 

b. menggapai hidayah Illahi 

c. menyikapi rasa cemas 

d. iman kepada Rosul Allah 

2. Nilai religi tentang Ibadah sebesar  28,6% = 8   buah. Nilai ibadah meliputi:  

a. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat Muslim karena dapat 

menerangi manusia, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya.  

b.  Kerja keras adalah kewajiban dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja 

mencari rizki hendaklah dengan jalan  yang halal. Meniatkan usaha dngan 

bekerja sebagai ibadah kepada Allah atas tanggung jawab terhadap 

keluarga.  

c.  Wirausaha adalah solusi dalam mengatasi pengangguran. Maka perlu 

bekerjasama dan lebih meningkatkan semanagat kemandirian, tangguh, 

serta amanah. 
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d.  Bulan Ramadhan adalah bulan mulia, setiap muslim hendaklah 

memanfaatkan dengan beramal sholeh mengharap ridlo dari Tuhan.  

e. Gemar membaca Al-quran merupakan kebiasaan Rasulullah s.a.w.  Yang 

lebih utama membaca  sambil memahami maknanya, namun membaca dan 

mendengar Al quran tanpa memahami maknanya pun tetap merupakan 

ibadah yang mendapat pahala.  

f.  Amar makruf nahi munkar merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

bagi siapa saja yang mampu, mengerti, menyaksikan dan mendengarnya.  

g. Olahraga mempunyai manfaat yang banyak secara fisik maupun jiwa. 

Olahraga sebaiknya dilakukan generasi muda untuk memelihara kesehatan 

tubuhnya.  

h. Menjaga  kesehatan dan mencari peyembuhan, didalam Alquran dianjurkan 

bahwa bila terkena penyakit maka segera berobat dan berihtiar agar 

kesehatan akan normal kembali.  

3. Nilai religi tentang Akhlak sebesar 57,1% = 16 buah. Nilai akhlak terdiri dari: 

a.  Akhlak kepada Allah SWT . Akhlak kepada Allah SWT. Diaplikasikan 

dengan cara mencintai-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, malu berbuat 

maksiat, selalu bertobat, bertawakkal, dan senantiasa mengharapkan 

limpahan rahmat-Nya. 

b.  Akhlak kepada diri sendiri  cara berpakaian yang baik, optimis, sabar, dan 

syukur. 

c. Akhlak kepada sesama manusia : kerjasama dan tolong menolong, 

kerukunan beragama, perbedaan pendapat, melayani masyarakat, memberi 

kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas, pembinaan kepada 
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generasi muda, memberikan remisi, berbuat baik dengan sesama, 

bersemangat sosial, rela berkorban, gotong royong, menjalin persaudaraan 

d. Akhlak terhadap lingkungan dan makhluk hidup lain. Caranya dengan 

berusaha menjaga keseimbangan alam, menyayangi binatang, melestarikan 

tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. 

Dari  ketiga kelompok tersebut, nilai Islam tentang akhlak menempat rangking 

tertinggi, dalam acara ini acara “Taman Gabusan” lebih cenderung mengangkat 

masalah akhlak karena beranggapan bahwa yang penting dari manusia adalah 

masalah budi pekerti dan hubungan dengan masyarakat. 

Nilai yang disampaikan aktual dan relevan sesuai dengan situasi dan kondisi 

masyarakat Bantul dan sekitarnya sebagai sasarannya, walaupun terkadang ada 

nilai yang kurang aktual lagi tapi hal itu tidak berarti tidak layak  untuk diketahui. 

 

B. SARAN-SARAN 

Setelah mengkaji dengan seksama Nilaii-nilai religi dalam acara “Taman 

gabusan” episode September 208 di TVRI Yogyakarta, berdasarkan hasil 

penelitian tersebut akan ada beberapa hal yang ingin penyusun sampaikan, yaitu :  

1. Kepada Penanggung jawab acara “Taman Gabusan”(Humas Kabupaten Bantul)   

agar meningkatkan jalinan kerjasama dengan para sponsor agar acara ini tetap 

bertahan dalam persaingan acara saat ini. 

2. Bagi produser program acara, dalam tehnik penyajiannya lebih variatif sehingga 

acara lebih diminati oleh masyarakat. 

3. Profesionalisme crew produksi lebih ditingkatkan lagi dalam memproduksi 

program acara.  
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4. Kepada penulis naskah atau perancang tema, diharapkan lebih kreatif dan lebih 

optimal menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara maksimal sehingga 

dalam menyebarkan informasi dapat tepat sasaran. 

5. Kepada para narasumber yang memberikan komentar pada acara “Taman 

Gabusan” di TVRI Yogyakarta diharapkan penjelasan rincinya berpedoman pada 

nilai-nilai religi.  

 

C. PENUTUP 

Sebagai penutup penyusun mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan skripsi ini, Penyusun menyadari bahwasanya skripsi ini masih 

banyak sekali kekurangan dan memerlukan perbaikan ulang. Untuk itu penyusun 

mengharapkan saran dari para pembaca demi terwujudnya karya yang lebih 

memberikan manfaat. 

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penyusun 

sampaikan kepada pihak TVRI Yogyakarta, produser beserta kerabat produksi 

yang telah bekerjasama dan membantu memberikan data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunsn skripsi ini. Akhirnya penyusun memanjatkan doa 

semoga upaya ini dapat mencapai tujuan dan bermanfaat bagi peneliti lainnya, juga 

para pembaca. Amin Ya Robbal alamin. 
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