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ABSTRAK
Ahmad Nashir Al Mahmud G.S, 14210053, 2021. Pengaruh Sinetron
Kembalinya Raden Kian Santang Terhadap Nilai Islam (Studi Desa Sawahan II
Bleberan Playen Gunungkidul). Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Media merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari
penggunaan media, khususnya dalam bidang komunikasi. Perkembangan teknologi
dan informasi juga berpengaruh terhadap perkembangan media cetak maupun media
elektronik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efek media massa
menurut Donald K. Robert. Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang yang
ditayangkan oleh MNCTV dan Nilai Islam menurut Madjid Nurholis. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji
persyaratan analisis dan analisis regresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang Terhadap Nilai
Islam Masyarakat Desa Sawahan II Bleberan Playen Gunungkidul. Peneliti
menjadikan masyarakat desa sawahan II bleberan playen gunungkidul yang
menonton sinetron kembalinya raden kian santang sebagai objek penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
kuantitatif dengan metode survei yang mengambil sampel dari satu populasi
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, dimana
populsi yang dimaksud adalah masyarakat desa sawahan II bleberan playen
gunungkidul dan sampel yang dimaksud adalah 60 orang yang menonton sinetron
kembalinya raden kian santang dari desa sawahan II bleberan playen gunungkidul.
Uji validitas dan riliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha
conbach, dengan jumlah populasi 435 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian
ini menggunakan Teknik Simple Random Sampling sehingga mendapatkan 60
responden. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis produt moment dan
koefisien determinasi dalam perhitungannya menggunakan bantuan SPSS versi 16.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara valiabel X
(Menonton Kembalinya Raden Kian Santang) dan variabel Y (Nilai Islam)
dibuktikan dengan hasil olah data menggunakan Program SPSS 16 diketahui nilai
(sig) 0,008 dan lebih kecil dari 0,05. Pengaruh menonton tayangan sinetron
Kembalinya Raden Kian Santang terhadap Nilai Islam sebesar 11,4% masuk dalam
kategori rendah. Karena hasil olah Program SPSS 16 tabel model summary bagian
R menunjukan angka 0,114.

Kata kunci : Menonton, Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang, Nilai
Islam.
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ABSTRAC
Ahmad Nashir Al Mahmud G.S, 14210053, 2021. The Effect of the Return
of the soap opera Raden Kian Santang on Islamic Values (Sawahan II Village Study
Bleberan Playen Gunungkidul). Thesis, Department of Islamic Communication and
Broadcasting, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta.
Media is something that cannot be separated from human life. Almost all
activities carried out by humans are inseparable from the use of media, especially
in the field of communication. The development of technology and information also
affects the development of print media and electronic media.
The theory used in this study is the theory of mass media effects according
to Donald K. Robert. The soap opera The Return of Raden Kian Santang aired by
MNCTV and Islamic Values according to Madjid Nurholis. Analysis of the data
used in this study is descriptive statistical analysis, test requirements analysis and
regression analysis. This study aims to determine how the influence of the soap
opera The Return of Raden Kian Santang on the Islamic Values of the Sawahan II
Village Community of Bleberan Playen Gunungkidul. Researchers make the
villagers of Sawahan II bleberan playen Gunungkidul who watch the soap opera the
return of Raden increasingly challenging as the object of research.
The research method used in this study is a quantitative approach with a
survey method that takes a sample from one population using a questionnaire as the
main data collection tool, where the population in question is the village community
of Sawahan II Bleberan Playen Gunungkidul and the sample in question is 60
people who watch soap operas. Raden's return is increasingly challenging from
Sawahan II Village, Bleberan Playen Gunungkidul. The validity and reliability test
in this study used the alpha conbach formula, with a total population of 435 people.
Sampling in this study using the Simple Random Sampling technique so as to get
60 respondents. Data processing in this study used a Likert Scale. Analysis of the
data in this study used the analysis of the produt moment and the coefficient of
determination in its calculation using the help of SPSS version 16.
The results of this study indicate that there is a relationship between the
variable X (Watching the Return of Raden Kian Santang) and the variable Y
(Islamic Value) as evidenced by the results of data processing using the SPSS 16
program, the value (sig) is 0.008 and less than 0.05. The effect of watching the soap
opera The Return of Raden Kian Santang on Islamic Values of 11.4% is in the low
category. Because the results of the SPSS 16 program model summary table section
R shows the number 0.114.

Keywords: Watching, soap operas The Return of Raden Kian Santang, Islamic
Values.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Media merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari
penggunaan media, khususnya dalam bidang komunikasi. Perkembangan teknologi
dan informasi juga berpengaruh terhadap perkembangan media cetak maupun
media elektronik. Menurut Skornis dibandingkan dengan media komunikasi lainnya
(Radio, Surat Kabar, Majalah) Televisi tampaknya mempunyai sifat istimewa1. Bisa
dikatakan istimewa karena televisi merupakan salah satu kemajuan tekonologi
komunikasi yang lebih sempurna dan dapat menutupi kekurangan yang ada pada
media komunikasi lainnya.
Televisi secara utuh mampu menampilkan gambaran secara nyata dan
dilengkapi dengan suara asli sehingga televisi bisa disebut sebagai media massa
yang mempunyai pengaruh lebih luas. Televisi tidak hanya media informasi tetapi
juga media hiburan yang dapat dinikmati oleh siapa saja mulai dari kalangan anak
– anak, remaja, bahkan orang dewasa tanpa mengenal status dan batasan umur.
Televisi masih menjadi media yang paling banyak dikonsumsi oleh millenial
diIndonesia yakni 89%, lalu video online seperti YouTube dan Instagram

1

Wawan Kuswadi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1996), hlm. 8.

2

diperingkat berikutnya sebesar 46%, Surat kabar harian 27%, portal berita online
7%, Surat kabar digital 2% dan majalah 1%.2
Televisi dengan berbagai acara yang di tayangkan nya mampu menarik
minat pemirsa untuk selalu menyaksikan acara-acara yang ditayangkan, televisi
dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengetahuan, motivasi, sikap, serta
perilaku penonton nya. Televisi berfungsi untuk mendisfungsi kan informasi (to
inform), mendidik (to educate), dan memengaruhi (to influence), yang pada
kenyataannya sudah dipenuhi oleh semua stasiun televisi, baik yang dikelola
pemerintah maupun swasta3.
Televisi merupakan bentuk media massa yang dapat menimbulkan efek
tertentu kepada khalayak. Stasiun televisi diIndonesia punya pengaruh besar dalam
perkembangan masyarakat, meskipun ada banyak tayangan program yang disiarkan
melalui televisi, salah satunya adalah Sinetron. Sinetron berasal dari kata Sinema
Elektronik, yaitu sebuah tayangan sinema (Film) berseri yang dilihat melalui media
elektronik (Televisi). Kehadiran sinetron merupakan suatu bentuk aktual tentang
komunikasi dan interaksi manusia yang di olah berdasarkan alur cerita, untuk
mengangkat permasalahan hidup manusia sehari- hari4.
Salah satu Sinetron yang mendapat perhatian lebih adalah sinetron
Kembalinya Raden Kian Santang karena sinetron ini benar-benar sudah dihati para

2

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/16/televisi-media-palingbanyak-dikonsumsi-milenial-indonesia diakses tanggal 23 Desember 2020 pukul 20:00
3
Deddy mulyana dan Isi Subandi Ibrahim, Bercinta Dengan Televisi, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 96
4
Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), hlm.131
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pemirsa dan sudah terbukti karena sinetron Kembalinya Raden Kian Santang
menjadi Top Program Series Drama Kolosal dan satu-satunya sinetron bertema
kolosal yang masih aktif tayang diantara televisi nasional Indonesia saat ini.
Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang adalah salah satu program drama kolosal
dan religius yang tayang di MNCTV. Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang
tidak hanya menghadirkan nuansa yang baru tetapi juga menceritakan nilai sejarah
Indonesia dan nilai edukasi salah satunya penyebaran dakwah Islam di Nusantara.
Alwi Assegaf sang aktor utama mengaku senang bisa kembali menghadirkan
karakter utamanya sebagai Raden Kian Santang, ia juga berharap serial drama yang
di bintangnya itu tak sekedar jadi tontonan tetapi juga menjadi tuntunan bagi
masyarakat5. Tidak hanya itu, Yudho Indrowiyono selaku Excecutive Produser
MNC Pictures juga mengungkapkan bahwa Raden Kian Santang ini orangnya baik,
tidak seperti orang-orang biasa, bisa mengajarkan agama, ilmunya banyak, dan
semoga bisa menjadi contoh untuk anak- anak dan seluruh masyarakat6.
Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang sendiri menceritakan salah satu
putra Prabu siliwangi dan istri keduanya yaitu Nyai Subang Laras yang bernama
Raden Kian Santang yang mempunyai karakter anak soleh, beriman tinggi, berbakti
kepada kedua orang tua, gemar menyebarkan syiar agama Islam, suka menolong,
pintar membaca Al-Qur’an, bisa membaca kejadian yang akan datang, penyabar,
selalu takwa dan selalu berserah diri kepada Allah Swt. Namun, perjalanan untuk

5

https://today.line.me/id/v2/article/Kembalinya+Raden+Kian+Santang+Hadir+Lebih+Ser
u+dan+Konsep+Beda-NRgO8G di akses pada tanggal 10 Januari 2021
6
https://www.inews.id/lifestyle/film/kisah-kembalinya-raden-kian-santang-sebarkannilai-nilai-positif di akases pada tanggal 10 Januari 2021
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menyebarkan agama Islam tidaklah mudah. Banyak orang yang menyerang dan
berusaha untuk melenyapkan dirinya, dan ada yang berupaya untuk menguasai
kerajaan Padjajaran.
Masyarakat desa Sawahan II Bleberan Playen Gunungkidul sering
menyaksikan acara tersebut dan ada juga yang memberikan komentar bahwa
“sinetron Kembalinya Raden Kian Santang membawa pengaruh positif untuk anakanak maupun orang dewasa, salah satunya adalah nilai islam yang terkandung
dalam sinetron tersebut” kata Bapak mahmudi. Selain itu ada juga yang
berpendapat bahwa Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang hanya sekedar
hiburan saja, karena sinetron tersebut tidak mempunyai pengaruh besar terhadap
Nilai Islam dalam masyarakat desa Sawahan II Bleberan Playen Gunungkidul.
Oleh karena itu peneliti ingin meneliti apakah ada pengaruh Sinetron
Kembalinya Raden Kian Santang terhadap Nilai Islam di Masyarakat Desa
Sawahan II Bleberan Playen Gunungkidul.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, Rumusan masalah pada
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sinetron Kembalinya Raden Kian
Santang terhadap nilai Islam masyarakat Desa Sawahan II Bleberan Playen
Gunungkidul?

5

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sinetron
Kembalinya Raden Kian Santang terhadap nilai Islam masyarakat Desa Sawahan II
Bleberan Playen Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Untuk pihak Program Studi Komunikasi Penyiaran penelitian ini
diharapkan bisa memberikan informasi bagi peneliti dan pembaca dalam
pengembangan penelitian yang akan datang serta menambah pengetahuan dan
keilmuan mengenai pengaruh sinetron terhadap Nilai Islam.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada media
khususnya televisi untuk membuat sebuah tayangan acara yang memberikan
dampak positif pada pemirsanya.

6

E. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian lebi lanjut, peneliti terlebih dahulu
melakukan kajian Pustaka dari hasil penelitian orang lain untuk dijadikan salah satu
referensi dalam melakukan penelitian. Kajian Pustaka dilakukan untuk menghindari
adanya plagiasi. Selain itu, peneliti juga mengali informasi dari buku-buku, E-jurnal
maupun skripsi untuk mendapatkan informasi terkait teori yang berkaitan dengan
judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.
Penelian pertama, ditulis oleh Andre Yona Putra, Herlinda (fakultas
Komunikasi Gunadarma) yang berjudul Pengaruh Terpaan Dan Isi Pesan Tayangan
Sinetron Religius “Azab” Di Indosiar Terhadap Sikap Taqwa Mahasiswa Dalam
Agama Islam.7 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
terpaan acara religi AZAB di Indosiar terhadap sikap dan prilaku taqwa mahasiswa
Komunikasi Universitas Gunadarma Depok 2015 dan diharapkan mampu
menjalankan berbagai fungsi media massa, dalam hal ini menyediakan
pengetahuan, memberikan pendidikan, serta menjadi kontrol sosial dalam hal moral
dan keagamaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei.
Variabel yang digunakan adalah Intensitas, Isi Pesan dan sikap taqwa dengan
menggunakan teori S.O.R.
Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama menggunakan jenis
penelitian kuantitatif, dan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji

7

Andre Yona Putra, Herlinda. Pengaruh Terpaan Dan Isi Pesan Tayangan Sinetron
Religius “Azab” Di Indosiar Terhadap Sikap Taqwa Mahasiswa Dalam Agama Islam. Jurnal Jikom
Volume 11 No 3 2019
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hipotesis menggunakan jenis penelitian survei. Perbedaan terletak pada teori
penelitian, teori yang digunakan penelitian Andre Yona Putra, Herlinda S.O.R
sedangkan pada penelitian ini menggunakan efek media massa dan analisi yang
digunakan analisis statistik deskriptif, uji persyaratan analisis dan analisis regresi.
Penelitian kedua, ditulis oleh Nurul Faizatul Ulya (Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga) yang berjudul Pengaruh
Intensitas Menonton Sinetron Pintu Berkah Terhadap Peningkatan Pemahaman
Ajaran Islam (Studi pada Ibu-Ibu di RW004 Kelurahan Langensari Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2020).8 Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana intensitas menonton sinetron pintu berkah di
RW004 Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, bagaimana
peningkatan pemahaman ajaran Islam ibu-ibu di RW004 Kelurahan Langensari,
Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, dan apakah intensitas menonton sinetron
pintu berkah mempengaruhi peningkatan pemahaman ajaran Islam pada ibu-ibu di
RW004 Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Hasil dari
penelitian ini, tergolong baik. Dikarenakan intensitas menonton sinetron Pintu
Berkah yang baik membawa dampak positif terhadap peningkatan pemahaman
ajaran Islam ibu-ibu, sehingga peningkatan pemahaman ajaran Islam pada ibu-ibu
di RW004 Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang berjalan
dengan sangat baik. Penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif

8
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dengan menggunakan metode pangambilan datanya Random Sampling hanya saja
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian Nurul Faizatul Ulya
hanya menggunkan kuisioner, sedangkan yang digunakan oleh peneliti berupa
kuisioner, observasi dan dokumentasi.
Penelitian ketiga, ditulis oleh Siti Patma Deli (jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi) yang berjudul Pengaruh
Menonton Film Munafik Terhadap Pemahaman Tentang Akidah (Studi Deskriptif
di Kalangan Santri Asrama Putri Wilayah II Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur
Hilir).9 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan santri asrama
putri wilayah II Pondok Pesantren Al-Ihsan, untuk mengetahui pengaruh menonton
film munafik terhadap pemahaman tentang akidah di kalangan santri asrama putri
wilayah II Pondok Pesantren Al-Ihsan, dan untuk mengetahui sikap pemahaman
tentang akidah di kalangan santri asrama putri wilayah II Pondok Pesantren AlIhsan setelah menonton film munafi. Analisis data yang digunakan adalah analisi
deskriptif Kuantitatif. persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan teori efek media massa akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh
Siti Petma Deli menggunakan dua teori. Tepri efek media massa dan teori
hipordemik jarum suntik.
Penelitian keempat, ditulis oleh Ishaq Ma’arif (Jurusan Komunikasi dan
Penyaran Islam Fakultas Ushuludin dan Dakwah) yang berjudul Pengaruh Terpaan
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Program Khazanah di Trans7 Terhadap Peningkatan Pemahaman Keagamaan
Mahasiswa IAIN Surakarta.10 Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan
hubungan atau pengaruh Terpaan Program Khazanah di Trans7 Terhadap
Peningkatan Pemahaman Mahasiswa IAIN Surakarta. Motode dalam penelitian ini
adalah metode survei dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang didapat
pengaruh yang positif signifikan dari terpaan program Khazanah di Trans7 terhadap
Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Iain Surakarta. Hal ini terbukti dari r-hitung
> r-tabel, dari tabel ANOVA dapat dilihat tingkat signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 <
0,05. Kemudian dilihat dari tabel R Square variabel pemahaman keagamaan
mampu dijelaskan oleh variabel terpaan program Khazanah di Trans7 sebesar
80,5% sedangkan sisanya 19,5% oleh faktor-faktor dari luar variabel yang
digunakan. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai
metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya saja subyek dan teori penelitin
jelas berbeda karena penelitian tersebuk berfokus pada Pengaruh Terpaan Program
Khazanah di Trans7 Terhadap Peningkatan Pemahaman Keagamaan.

F. Kerangka Teori
1. Efek Media Massa
a. Teori Efek Media Massa
Kehadiran komunikasi massa ternyata bisa mengakibatkan efek
terhadap khalayak. Dalam kaitannya dengan efek komunikasi massa itu
10
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sendiri, Donald K. Robert mengungkapkan, ada yang beranggapan bahwa
“efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media
massa”.11 Jadi dalam hal ini, pesan komunikasi massa yang disampaikan
melalui media massa itu merupakan suatu sebab yang akan mengakibatkan
perubahan perilaku manusia yang diterpa pesan tersebut.
b. Efek Komunikasi Massa
Ada dua macam teori efek komunikasi massa, yaitu efek primer dan
efek skunder12. Sebagaimana nurudin mengutip dari Keith R. Stamm dan
John E.Bowes sebagai berikut :
1) Efek Primer
Efek primer meliputi terpaan, perhatian dan pemahaman. Bisa
dikatakan secara sederhana bahwa efek primer terjadi jika ada orang
yang mengatakan telah terjadi proses komunikasi terhadap objek yang
dilihatnya. Dalam efek primer ini pemahaman terhadap media selalu
berubah-ubah, hal ini terjadi karena adanya perkembangan yang
semakin cepat daripada media massa itu sendiri, sehingga formula
pemahaman terhadap media massa itu sendiri berubah-ubah
2) Efek Skunder
Efek skunder meliputi perubahan tingkat kognitif (perubahan

11

Elvinaro Ardianto dan Lukiyati Komala Erdiyana., Komunikasi Massa Suatu
Pengantar, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004), hlm. 49.
12
Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2007),
hlm, 214.
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pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan
memiliki). Efek skunder merupakan efek kelanjutan dari efek primer
yang diterima oleh audien. Biasanya efek skunder lanjutan atas
informasi yang yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan
yang mana memberi pesan baik berupa penerimaan atau penolakan.
Bisa dikatakan bahwa efek skunder merupakan perilaku penerimaan
pesan dan dapat dikontrol oleh komunikator itu sendiri.

c. Efek Pesan Media Massa
Efek pesan media massa dibagi menjadi tiga yaitu efek
kognitif, efek afektif dan efek behavioral13. Menurut Jalaludin
Rakhmat dalam buku psikologi komunikasi dengan penjelasan sebagai
berikut :
1) Efek Kognitif
Efek ini terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui,
dipahami atau dipresepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan
transmisi, pengetahuan, kepercayaan atau informasi.
2) Efek Afektif
Efek ini timbul bila ada perubahan yang dirasakan, disenangi,
atau dibenci khalayak. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap, atau

13

Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Rosda, 2011), hlm. 215-236
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nilai. Dalam hubungannya dengan perubahan sikap, media massa pada
umumya tidak memberi efek yang cukup penting kepada khalayak,
namun faktor perantara dirasa lebih penting. Ketika media massa
melakukan fungsinya sebagai agen perubahan, akan timbul salah satu
dari dua keadaan yakni: faktor dalam keadaan lemah sehingga efek
menjadi langsung serta faktor perantara pendorong pengukuhan atau
perubahan sehingga efek menjadi tidak langsung
3) Efek Behavioral
Efek ini merujuk pada perilaku yang nyata dan dapat diamati
melalui pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Efek
ini menggungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku
khalayak, tindakan- tindakan dalam gerakan dikehidupan manusia.
Peneliti memilih teori efek media massa karena dalam teori tersebut
terdapat penjelasan tentang bagaimana cara individu dipengaruhi oleh pesan dan
dalam konteks penelitian ini media sangat diidentifikasikan memuat pesan yang
menimbulkan pengaruh menonton tayangan sinetron Kembalinya Raden Kian
Santang terhadap Nilai Islam.

2. Menonton
a. Pengertian Menonton

13

Menonton merupakan suatu kegiatan menggunakan mata untuk
memandang atau memperhatikan14. Menonton berarti aktivitas melihat
sesuatu dengan tingkat perhatian tertentu15. Menonton televisi adalah suatu
tindakan yang menarik dan tidak lepas dari dorongan masing-masing
individu untuk menikmati apa yang ditayangkan oleh televisi, atau dengan
kata lain tindakan menonton televisi adalah kesadaran seseorang terhadap
sesuatu yang berhubungan dengan dorongan yang ada dalam diri individu
itu sendiri, sehingga seseorang memusatkan perhatiannya terhadap acara
yang ditayangkan televisi dengan senang hati serta dengan perasaan puas,
sehingga pemirsa atau penonton nya dapat menikmati apa yang ditayangkan
oleh televisi tersebut.
Kebanyakan aktivitas menonton berawal dari sebuah kebutuhan
akan informasi yang kemudian berpola menjadi semacam ritual keseharian
yang dilakukan oleh komunikan. Sebagai salah satu aspek perhatian,
menonton berusaha menggali informasi baik dari televisi maupun yang
lainnya.
b. Aspek Intensitas Menonton
Intensitas berarti kualitas dari tingkat kedalaman yang meliputi
kemampuan, daya kosentrasi terhadap sesuatu, tingkat keseringan dan

14
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kedalaman cara atau sikap seseorang pada objek tertentu. Azjen membagi
intensitas menonton menjadi empat aspek yaitu16:
1) Perhatian atau daya konsentrasi dalam menonton televisi Perhatian
merupakan ketertarikan terhadap objek tertentu yang menjadi
target perilaku. Hal ini diilustrasikan dengan adanya stimulus yang
datang kemudian stimulus tersebut itu direspon, dan responnya
berupa tersirat perhatian individu terhadap objek yang dimaksud.
Perhatian dalam menonton tayangan televisi berupa tersitanya
perhatian maupun waktu dan tenaga individu untuk menonton
tayangan-tayangan tersebut yang disajikan ditelevisi.
2) Penghayatan atau pemahaman terhadap tayangan televisi yang
disajikan Penghayatan yang dapat berupa pemahaman dan
penyerapan akan suatu informasi dan kemudian informasi tersebut
dipahami, dinikmati dan disimpan sebagai pengetahuan baru bagi
individu yang bersangkutan. Dalam menonton tayangan televisi
penghayatannya meliputi pemahaman dan penyerapan akan
tayangan-tayangan tersebut, kemudian dijadikan informasi baru
yang kemudian disimpan sebagai pengetahuan baru bagi individu
yang bersangkutan.

16

Budi Setiawan, Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Misteri Dengan Tingkat
Kecemasan pada Remaja di SMPN 4 Batang (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad
Dahlan, 2005), hlm. 26-27
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3) Durasi merupakan lamanya selang waktu yang dibutuhkan
individu untuk melakukan perilaku atau kegiatan yang menjadi
target. Durasi dalam menonton tayangan televisi berarti
membutuhkan waktu, lamanya selang waktu yang akan dibutuhkan
untuk menonton tayangan yang ada ditelevisi.
4) Frekuensi

atau

tingkat

keseringan.

Frekuensi

merupakan

banyaknya pengulangan perilaku menjadi target. Menonton
tayangan televisi dapat berlangsung dalam frekuensi yang berbedabeda tergantung individu dalam menginginkan informasi, bisa
setiap hari, bisa seminggu sekali, dua minggu sekali atau satu bulan
sekali tergantung individu yang bersangkutan.

3. Sinetron
a. Pengertian Sinetron
Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang berarti
sebuah karya cipta budaya yang merupakan media komunikasi massa yang
dapat dipandang dan didengar yang dibuat berdasarkan sinematografi dengan
direkam dengan pita vidio melalui proses elektronik dan ditayangkan melalui
stasiun tayangan televisi.17 Karena itu sinetron identik dengan film layar lebar
yang ditayangkan televisi dan sangat dipengaruhi oleh durasi. Karena itu
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Asep Muhyidin & Agus Ahmad Safei, Metodologi Pengembangan Dakwah, (Bandung:
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penonton dapat menikmati dengan santai, tidak seperti film bioskop yang
lebih mendapat perhatian lebih dan tidak ritmenya diatur oleh “Commersial
Break” iklan.
Pada perkembangan sekarang sinetron sudah banyak menjamur
disemua saluran televisi. Sinetron atau program siaran yang ditayangkan
distasiun televisi mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat.
Diantaranya:
1) Isi pesannya sesuai dengan realita sosial yang ada.
2) Isi pesannya mengandung cerminan tradisi nilai luhur dan budaya.
3) Isi pesannya lebih banyak mengangkat permasalahan dan
persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.18

b. Tujuan Sinetron
Seperti halnya media massa lainnya, sinetron pada intinya
mempunyai tujuan tertentu yakni memberikan pendidikan dan hiburan19
Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:
1) Tujuan pendidikan
Sebagai media komunikasi massa, sinetron merupakan
salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan,

18

Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa., hlm, 30.

19

Ibit, hlm, 133.
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seperti pesan-pesan yang berisikan pendidikan, etika penegasan
moral bagi seorang penonton. Sinetron banyak memberikan
pelajaran bagi penonton nya tentang bagaimana cara bergaul
dengan orang lain, bersikap dan bertingkah laku yang sesuai
dengan tatanan moral dan nilai budaya masyarakat setempat.
2) Tujuan hiburan
Pada

kenyataannya

sinetron

bukan

hanya

sebagai

pendidikan akan tetapi sebagai hiburan, sinetron banyak
memberikan hiburan bagi penonton nya. Dengan adanya sinetron
dapat menghilangkan rasa bosan yang ditimbulkan akibat aktivitas
sehari-hari yang membuat penonton nya bisa senang, tertawa dan
lainnya.
c. Macam-macam Sinetron
Adapun macam-macam kategori suatu sinetron:
1) Sinetron lepas
Sinetron lepas merupakan sinetron yang langsung selesai
saat penayangan itu juga. Sinetron ini berisi satu episode sehingga
ceritanya yang disajikan akan berakhir saat jam tayang selesai.

18

2) Sinetron seri
Sinetron seri merupakan sinetron yang jumlah episodenya
banyak. Masing-masing serial yang ditayangkan berkaitan dengan
episode selanjutnya.
3) Sinetron serial
Sinetron serial merupakan sinetron yang masing-masing
episodenya bersambung. Jadi sinetron serial ini belum selesai dan
kelanjutannya akan ditayangkan dihari selanjutnya.
4) Sinetron mini seri
Sinetron mini seri merupakan sinetron yang episodenya
dibawah sepuluh. Sinetron ini tidak akan berlanjut lagi lantaran
sinetron mini seri adalah sebuah karta yang utuh dan selesai.
5) Sinetron maksi seri
Sinetron maksiseri merupakan sinetron yang jumlah
episodenya dan kapan berakhirnya tidak diketahui. Sinetron ini
berasal dari sinetron seri atau serial yang dipanjangkan karena
banyaknya peminat atau rating yang tinggi.20
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d. Dampak Sinetron
Adapun dampak-dampak sinetron sebagai berikut:
1) Dampak pada perilaku
Yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang
telah diterapkan dalam kehidupan pemirsa sehari-hari. Misalnya:
saling tolong menolong, menghormati orang lain dan lain
sebagainya.
2) Dampak peniruan
Yaitu pemirsa dihadapkan pada memicu trend yang
ditayangkan televisi. Seperti halnya: model pakaian, sifat, gaya
yang kemudian ditiru secara fisik.
3) Dampak kognitif
Yaitu kemampuan untuk menyerap dan memahami secara
langsung acara yang ditanyangkan televisi yang dapat memberikan
pengetahuan bagi pemirsa, misalnya dalam sinetron “Kembalinya
Raden Kian Santang” yang didalamnya banyak mengajarkan
tentang nilai Islam.
Dari beberapa manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh siaran
televisi, termasuk sinetron Kembalinya Raden Kian Santang. Kita dapat
mempuyai gambaran bahwa televisi selain mempunyai pengaruh baik,
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televisi juga mempunyai pengaruh yang tidak baik. Pengaruh yang baik
misalnya saja dengan adanya televisi pengetahuan mudah diperoleh, hiburan
mudah didapatkan dan berita-berita yang jauh dinegeri seberang dapat
diketahui dengan jelas.

4. Nilai Islam
Luasnya meteri ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seorang
mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara khaffah, akan tetapi dari
kesemuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang
nilai – nilai atau unsur – unsur yang terkandung dalam agama Islam.
Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah satu bentuk
manifestasi

cita-cita

hidup

Islam

untuk

melestarikan,

mengalihkan,

menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi
penerusnya. Dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus
mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada
Allah SWT sebagai sumbermutlak yang harus ditaati.
Ketaatan kepada kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu mengandung
makna sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah
bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada
dalam dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan didunia dan
membahagiakan kehidupan di akhirat.
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Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai – nilai ideal Islam
dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu :
a. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan
hidup manusia didunia.
b. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk
meraih kehidupan diakhirat yang membahagiakan.
c. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara
kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.21
Dari dimensi nilai-nilai kehidupan tersebut, seharusnya ditanam
tumbuhkan

didalam

prosespembudayaan

pribadi
secara

muslim

paedagogis

secara
dengan

seutuhnya
sistem

atau

melalui
struktur

kependidikan yang beragam. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa dimensi nilai
- nilai Islam yang menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi
ukhrawi menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan/dibudayakan
dalam pribadi muslim melalui pendidikan sebagai alat pembudayaan.
Adapun nilai-nilai pendidikan Islam pada dasarnya berlandaskan pada
nilai-nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan. Baik itu mengatur
tentang hubungan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan
pendidikan disini bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan
mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam tersebut Adapun
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M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h. 120
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nilai – nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka digolongkan menjadi
dua macam, yaitu :
a. Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadits. Nilai
ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah
mengalami perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau
mengikuti selera hawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya
dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungannnya.
b. Nilai Insani Nilai insani adalah nilai yang tumbuh danberkembang atas
kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah
yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber darira‟yu, adat
istiadat dan kenyataan alam.22
Perlu kita ketahui, sumber nilai-nilai yang tidak berasal dari Al-Qur’an
dan Hadits, dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang atau dapat
menunjang sistem nilai yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadits. Sedangkan
nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan kedalam empat bentuk nilai
yaitu :
a. Nilai etis Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada
ukuran baik dan buruk.
b. Nilai Pragmatis Nilai Pragmatis adalah nilai yang mendasari
orientasinya pada berhasil atau gagalnya.

22

111
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c. Nilai Efek Sensorik Nilai efek sensorik adalah nilai yang mendasari
orientasinya pada hal yang menyenangkan atau menyedihkan.
d. Nilai Religius Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya
pada dosa dan pahala, halal dan haramnya
Menurut Sidi Gazalba yang dikutip Chabib Thoha mengartikan nilai
sebagai berikut: Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai
bukan benda kongkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah
yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang di
kehendaki dan tidak dikehendaki23. Sedang menurut Chabib Thoha, nilai
merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah
berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini)24.
Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai
acuan tingkah laku.
Dari uraian diatas jelaslah bahwa nilai merupakan suatu konsep yang
mengandung tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena
mengandung sifat kemanusiaan yang pada gilirannya merupakan perasaan
umum, identitas umum oleh karenanya menjadi syariat umum dan akan
tercemin dalam tingkah laku manusia.
Dalam bahasa Arab, Agama berasal dari kata ad-din yang artinya
sejumlah aturan yang disyariatkan Allah SWT bagi hamba – hamba-Nya
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M.Chabib Thoha,Kapita Selekta Pendidikan Islam,(Yogyakarta:Pustaka
Pelajar,1996),hal.61
24
Ibit… hal.61
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yang menyembah kepada-Nya, baik aturan – aturan yang menyangkut
kehidupan duniawi yang berkenaan dengan ukhrawi. Agama adalah satu
metode aqidah dan syariah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan
manusia dalam berbagai hubungan.
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Menurut Mahmud Syaltut agama

Islam merupakan agama Allah yang di perintahkan kepada Nabi
Muhammad saw untuk mempelajari pokok-pokoknya serta dibebankan
kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan mengajak
mereka untuk menganutnya26
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengertian agama
Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw
untuk disampaikan kepada seluruh umatnya agar mereka menganutnya serta
tunduk dan patuh terhadap semua ajaran agama tersebut. Agama juga
merupakan gejala yang berikut sering “terdapat dimana – mana” dan agama
berkaitan dengan usaha – usaha manusia untuk mengukur dalam makna dari
keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama
dapat membangkitkan kebahagiaan lahir dan batin yang paling sempurna
dan juga perasaan takut dan ngeri.
Menurut Madjid Nurcholis menyatakan bahwa beberapa macam
nilai-nilai agama mendasar yang harus ditanamkan pada seorang anak dan
kegiatan menanamkan nilai – nilai pendidikan inilah yang sesungguhnya
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Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2004), hal.51
26
Muhammad Syaltout, Al-islam Aqidah Wasy-Syari’ah, (Kairo: Darul Qalam,1966),
hal.9
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menjadi inti pendidikan agama. Diantara nilai – nilai yang sangat mendasar
itu adalah: Iman, Islam, Ihsan, Takwa, Ikhlas, Tawakal, dan syukur27.
a. Iman
Iman adalah sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan.
Masalah iman banyak dibicarakan didalam ilmu tauhid. Akidah tauhid
merupakan bagian yang paling mendasar dalam ajaran Islam, Tauhid itu
sendiri adalah mengesakan Allah swt dalam dzat, sifat, af’al, dan beribadah
hanya kepada-Nya. Tauhid dibagi menjadi empat bagian, yaitu: yaitu: Ar
Rubuubiyah, Al-Uluuhiyah, Al-Asmaa’ wa Ash-Shifaat, Al-Mulkiyah28.
1) Ar-Ruubiyah (keesaan Allah swt sebagai tuhan pencipta), yaitu mensatu-kan Allah swt dalam kekuasaannya. Artinya seseorang meyakini
bahwa hanya Allah swt yang menciptakan, memelihara, menguasai dan
yang mengatur alam beserta isinya. Tauhid rububiyyah ini bisa
diperkuat dengan memperhatikan segala ciptaan Allah swt, baik benda
hidup maupun benda mati. Dalam ilmu-ilmu alam, di samping
mempelajari fenomena alam, juga dapat sekaligus membuktikan dan
menemukan bahwa Allahlah yang mengatur hukum alam yang ada pada
setiap benda. Allah swt sebagai pencipta, pelindung, pemberi rejeki, dan
pengatur alam semesta tidak akan mungkin diambil alih oleh yang lain.
Allah swt memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak ada satupun yang

27

Madjid, Nurcholish. Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam
Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
28
Irwan Prayitno, Kepribadian Muslim (Jakarta: Mitra Grafika, 2005), h. 180-182.
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menyayanginya. Oleh karena itu, Allah sebagai Rabb wajib untuk
diesakan.
2) Al-Uluuhiyah

(keesaan

Allah

swt

sebagai

tempat

mengabdi/

menyembah). Kata ialah secara umum mempunyai arti yang disembah,
baik kepada yang haq maupun yang batil. Sedangkan tauhid uluhiyyah
merupakan suatu kunci dari kehidupan dibawah naungan tauhid.
Mengesakan Allah sebagai ialah mempunyai tuntutan bagi yang
mengakuinya. Diantara tuntutan tersebut adalah sholat, puasa, zakat,
haji, dan menjalankan syari’at Islam. Pada zaman Jahiliyah, kaum kafir
Quraisy mengakui Allah swt sebagai Rabb tetapi tidak mengakui Allah
swt sebagai ialah.
3) Al-asmaa’ wa Ash-shifaat (Keesaan Allah swt dalam nama dan sifat).
Mengesakan Allah swt yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat
kesempurnaan adalah mutlak. Tidak ada sedikitpun kekurangan pada
Allah SWT. Allah swt yang digambarkan dalam nama dan sifat-Nya
seperti dalam 99 nama Allah adalah gambaran kehebatan dan
kesempurnaan-Nya. Oleh karena itu, tidak layak kita mencari tandingan
lainnya sebagai pengakuan keberadaan Allah SWT.
4) Al-Mulkiyah (keesaan Allah swt sebagai tuhan raja/ penguasa). Tauhid
Mulkiyah adalah mengesakan hanya kepada Allah swt saja yang
memiliki pemerintahan dan kekuasaan yang meliputi semesta alam.
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b. Islam
Islam adalah istilah (sikap berserah diri) yang membawa kedamaian
dan kesejahteraan (as salaam) serta dilandasi oleh jiwa yang ikhlas
(sincerity).29 Adapun menurut Muhammad, Islam merupakan kepatuhan
seseorang kepada hukum-hukum syariat secara keseluruhan yang telah
dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SWT.30
c. Ihsan
Ihsan yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah swt
senantiasa hadir bersama umatNya dimanapun umatNya berada, sehingga
umat Islam senantiasa merasa terawasi.
d. Taqwa
Takwa yaitu sikap yang sadar bahwa Allah swt selalu mengawasi
umat-Nya, sehingga umat-Nya akan senantiasa berhati-hati dan hanya
berbuat sesuatu yang diridhai Allah swt dan senantiasa menjaga diri dari
perbuatan yang tidak diridhai-Nya.
e. Ikhlas
Ikhlas yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan
seseorang semata-mata demi memperoleh ridha Allah Swt.

29

Tasmara, Toto. Etos Kerja Pribadi Muslim. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,

1995).
30

Muhammad, Sayyid bin Salim bin Hafidz. Fiqih & Tasawuf Wanita Muslimah.
(Surabaya: Cahaya Ilmu, 2008).
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f. Tawakkal
Tawakal yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah swt dengan
penuh harapan kepadaNya dan keyakinan bahwa Allah swt akan menolong
dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik.
g. Syukur
Syukur yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan atas
segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya. Amalan yang
paling Allah swt harapkan dilakukan manusia kepada Tuhannya adalah
bersyukur kepada-Nya. Jika manusia merasa tidak perlu bersyukur, maka
berarti dia telah mengingkari dan tidak mengimani siapa sang pemberi
segala nikmat tersebut. Allah swt berfirman dalam QS. Ibrahim/14: 7, yang
“Dan

artinya

(ingatlah

juga),

tatkala

Tuhanmu

memaklumkan;

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)
kepada-mu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya
azab-Ku sangat pedih".
Melalui kesyukuran atas rejeki yang diberikan, maka akan menjadi
perbendaharaan yang sangat luas dan berisi segala macam kenikmatan.
Sedangkan dengan meremehkan dan tidak mensyukuri rejeki, maka rejeki
tersebut akan berubah menjadi satu hal yang sangat tidak diminati manusia.
h. Sabar
Sabar diambil dari kata mengumpulkan, memeluk, atau merangkul.
Sebab orang yang sabar itu merangkul atau memeluk dirinya dari keluh
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kesah. Ada pula kata Shabrah yang tertuju pada makanan. Pada dasarnya
dalam sabar itu memiliki tiga arti: menahan, keras, mengumpulkan atau
merangkul. Sedang lawan dari sabar adalah keluh kesah31
Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa sabar adalah menahan diri
dari sikap yang tercela, menahan emosi dan keinginan, serta menahan diri agar
tidak mengeluh.

G. Kerangka Berfikir
Berdasarkan landasan teori diatas, maka kerangka pemikiran dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Menonton (X)

Nilai Islam (Y)

Perhatian

Iman Islam

Penghayatan

Ihsan Taqwa

Durasi

IkhlasTawakal

Frekuensi

Syukur

H. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Dalam penelitian kuantitatif terhadapdua jenis hipotesis yang

31

Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak Islami, terj. Dadang
Sobar Ali, (Pustaka Setia, Bandung, 2006), hlm. 342

30

digunakan dalam penelitian yaitu: Hipotesis Kerja (Ha) : Hopotesis anternatif
atau kerja, Hipotesis Nol (H0) : Hipotesis statistik atau Nol.
(Ha)

: ada pengaruh menonton sinetron Kembalinya Raden Kian
Santang terhadap Nilai Islam studi desa Sawahan II Bleberan
Playen Gunungkidul.

(H0)

: tidak ada pengaruh senetron Kembalinya Raden Kian
Santang terhadap Nilai Islam studi Desa Sawahan II
Bleberan Playen Gunungkidul.

I. Sistematika Pembahasan
Penjelasan tentang sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran umum rencana susunan bab yang akan diuraikan dalam
skripsi ini dan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami
penelitian ini, adapun pembahasannya dibagi dalam bentuk bab-bab dengan
rincian sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab satu memuat tentang garis besar dari skripsi ini yang berisi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah,
manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, dan sistematika
pembahasan.
BAB II: METODE PENELITIAN
Bab dua membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam
penelitian diantaranya jenis penelitian, definisi konseptual, definisi
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operasional, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengukur data dan teknik
analisis data.
BAB III: GAMBARAN UMUM
Bab tiga memuat tentang gambaran umum variabel dalam penelitian
ini yaitu gambaran umum Masyarakat Sawahan II Bleberan Playen
Gunungkidul, gambaran umum sinetron Kembalinya Raden Kian Santang,
isi cerita secara umum, pemain dan sifat – sifat tokoh dalam sinetron, rating
dan share program Kembalinya Raden Kian Santang.
BAB IV: PEMBAHASAN
Bab empat merupakan pembahasan dari penelitian yang sudah
dilakukan berisi tentang analisis data yang diperoleh dari reponden. Seperti
uji deskriptif, uji normalitas, uji linearitas dan uji regresi linier serta
keterkaitan hasil penelitian dengan teori yang menjadi landasan.
BAB V: PENUTUP
Bab lima merupakan bagian penutup yang mengemukakan
kesimpulan-kesimpulan atau inti dari sebuah penelitian yang telah
dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang telah ditulis pada
bagian rumusan masalah penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang
bersangkutan dalam penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan

Hasil

Penelitian

yang

berjudul

“Pengaruh

Sinetron

Kembalinya Raden Kian Santang Terhadap Nilai Islam (Studi Desa Sawahan II,
Bleberan Playen Gunungkidul)”, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada
pengaruh antara variabel X (Menonton Kembalinya Raden Kian Santang) dan
variabel Y (Nilai Islam) sebesar 11% dan dibuktikan F hitung 7,752 > f tabel 4,01
dan nilai signifikan 0,008 < 0,05.

B. SARAN
Berdasarkan saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan analisi yeng
telas dilakukan, sebagai berukut :
1. Bagi Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang
Mengenai pengaruh Menonton Sinetron Kembalinya Raden Kian
Santang Terhadap Nilai Islam Masyarakat Desa Sawahan II Bleberan Playen
Gunungkidul,

disarankan pada stasiun televisi MNCTV menambahkan

sinetron-sinetron yang memiliki nilai positif dan bisa di ambil oleh pemirsanya
seperti sinetron Kembalinya Raden Kian Santang antara jam 19.00- 20.00
karena pada jam tersebut adalah momen yang tepat untuk menayangkan
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nontonan yang edukatif sebab banyak masyarakat yang menyaksikan televisi di
jam tersebut untuk mengisi waktu luang ataupun mencari hiburan.
2. Bagi para pemirsa televisi
Bagi para pemirsa televisi diharapkan lebih banyak menyaksikan acaraacara yang mendidik atau berkonten positif sehingga banyak manfaat yang bisa
diambil dari acara tersebut dan bisa menjadi pedoman dan pengetahuan untuk
diri sendiri.
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