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ABSTRAK 

 

Miftahul Salamah; 180104010104: “Tanggapan Masyarakat Kecamatan Belawang 

Kabupaten Barito Kuala Terhadap siaran Dakwah TVRI Banjarmasin” Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (1) Drs. Fasih M.Si dan (II) Anita Ariani S.Ag, 

M.Pd. 

Kata kunci: Tanggapan Masyarakat, Siaran Dakwah TVRI Banjarmaisn 

Di latar belakangi bahwa media sangat berperan dalam merubah pola pikir dan pola 

sikap dalam kehidupan masyarakat. Perubahan pola sikap dan pola pikir tersebut dipengaruhi 

oleh yang apa di tonton. TVRI Banjarmasin merupakan media yang menayangkan program 

acara lebih mengedepankan nilai-nilai pendidikan/pengetahuan, hiburan serta keagamaan. 

Siaran keagamaan  yang ditayangkan oleh TVRI Banjarmasin bertujuan meningkatkan 

keimanan dan perbaikan kehidupan bagi yang menontonnya serta memberikan kesejukan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siaran keagamaan merupakan salah satu program 

dakwah TVRI yang disiarkan pagi hari setiap hari Senin samapai dengan Ahad baik  secara 

live maupun siaran tunda. Berdasarkan latar belakang itulah, maka penulis meneliti tentang 

Tanggapan Masyarakat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala tentang siaran Dakwah 

TVRI Banjarmasin.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis 

yang mengambil sampel sebanyak 65 orang yang berlokasi di Kecamatan Belawang Kabupaten 

Barito Kuala. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan 

dokumenter. Setelah data yang ada terkumpul maka selanjut diolah dan dianalis.   

Hasil dari penelitian ini mengenai tanggapan masyarakat Kecamatan Belawang 

Kabupaten Barito Kuala terhadap siaran Dakwah TVRI Banjarmasin adalah sebanyak 12 orang 

atau 18%  responden yang tidak mengetahui adanya dakwah “Serambi Islami, Ma’rifat, tasauf” 

di TVRI, hal ini terjadi karena tayangan hiburan lebih menarik serta diminati oleh 

penonton televisi dibandingkan dengan siaran dakwah. Responden yang menjawab 

mengetahui program atau siaran dakwah di TVRI Banjarmasin sebanyak 53 orang atau 82%. 

Hal ini dikarenakan jam yang tepat dengan acara santainya masyarakat di rumah sebelum pergi 

beraktifitas dipagi hari. Mengenai kehidupan sosial keagamaan setelah rutin mengikuti dakwah 

“mutiara hadis”, diperoleh berbagai macam jawaban dari responden, tapi intinya adalah bahwa 

adanya perubahan lebih baik dari sebelumnya, tambahnya pemahaman keagamaan akan 

membawa pribadi yang sholeh, menjaga diri dari hal hal yang haram atau perbuatan dosa. 

Adanya kesadaran bahwa apa yang dikerjakan hidup didunia akan dipertanggung jawabkan 

dihadapan Allah SWT kelak di akhirat.  
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KATA PERSEMBAHAN 

Bismillahirrahmanirrahin dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, yang telah memberikan rahmat dan karunianya, segala puji dan syukur selalu 

tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat 

manusia dan sebagai lentera kehidupan umat manusia, yang mana telah membawa kita kepada 

jalan kebenaran hingga sekarang ini.  

Alhamdulillah yang tak terkira, terhadap tugas akhir skripsi ini, dapat terselesaikan sesuai 

dengan keinginan dan atas izin ilaihi Rabbi. Serta terimakasih kepada hadirnya orang-orang 

baik yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangatnya, hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang terkasih, tercinta dan tersayangku: 

 

Abah dan mama  

 Karya ini adalah sebagai tanda nyata bahwa selama ini abah (Junaidi) dan mama 

(Jaitun) selalu memberikan doa-doa terbaik dan dukungan terbaik disetiap langkah 

perjalananku dalam menuntut ilmu selama ini, terimakasih selalu mendukungku disetiap 

keputusan yang ku ambil, walau aku tau terimakasih saja tidak cukup untuk membalas semua 

pengorbanan dan perjuangan kalian selama ini, tanpa aku meminta doa dan restu kepada abah 

dan mama, tapi aku sangat yakin abah dan mama selalu memberikan doa terbaik dan restunya 

kepadaku, abah dan mama  tidak pernah menuntut apapun terhadapku, oleh karena itu 

izinkanlah aku sebagai anak abah dan mama untuk memberikan persembahan terhadap doa dan 

perjuangan kalian selama ini, sebagai bukti dan awal baru dalam memberikan kebahagiaan 

untuk abah dan mama, ku persembahkan karya ini untuk kalian berdua. 

 

Adikku  

 Untuk adikku (Lutfiyah) yang tersayang, celotehan dan keusilan mu adalah salah satu 

semangat bagiku, hanya ada aku dan kamu untuk abah dan mama, dan kamu adalah satu-

satunya adikku, bagiku kamu adalah tanggung jawabku, oleh karena itu aku harus semangat 

untuk masa depan mu. 
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Keluarga besarku 

 Kepada keluarga besarku, karya ini kupersembahkan kepada kalian, selain kepada abah 

mama, dan ading. Bagiku kalian adalah salah satu alasan ku untuk terus selalu semangat, 

terimakasih kepada kalian atas dukungannya selama ini, lelahku, tangisku, selama ini terasa 

terbayar ketika melihat senyum lebar kalian terhadapku. 

 

Dosen pembimbing 

 Terimakasih kepada dosen pembimbing ku yang selama ini membimbing, memberikan 

bantuannya, nasehat-nasehatnya dan ilmu-ilmunya selama ini hingga sampai skripsi ini selesai, 

terimakasih banyak kepada dosen pembimbing I Bapak Drs. Fasih, M.Si. dan dosen 

pembimbing II Ibu Anita Ariani S.Ag, M.Pd. Mohon maaf ya pa, bu, mifta kadang ga ingat 

waktu menghubungi kalian berdua. 

 

Ibu kesayangan 

 Dia bukan orang tuaku, dia bukan saudara ku, dan bukan juga keluarga ku, bertemu di 

pertengahan smester, dia bagaikan malaikat yang dikirmkan Allah untukku, dia selalu 

memberikan dukungan besar terhadapku, dan terhadap skripsi ini, mungkin aku tak bisa 

membalas penuh terhadap semua yang dilakukan terhadapku, hanya terimakasih yang tak 

terhingga ku ucapkan untukmu wahai malaikat tak bersayap ku. 

 

Orang terkasih 

 Untuk orang yang tidak bisa ku sebutkan namanya, yang sudah menemani ku selama 4 

tahun ini, yang selalu mendengarkan keluhan ku, mendengarkan setiap ocehan dan tangisan 

ku, terimakasih sudah memberikan dukungan penuh sejauh ini, terimakasih atas doanya selama 

ini, terimakasih selalu menjadi sosok pendengar, dan penyemangatku selama aku jauh dari 

keluarga ku.  
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Teman baik dan seperjuangan 

 Untuk kalian sahabat-sahabatku, yang ku anggap seperti saudaraku, Fauziah, Puput, 

Isla, Aisyah, Aau, Yulia Sari, Ema, Miah, Malinda, Nazwa, asiah dll. Terimakasih sudah mau 

kurepotkan selama ini, semoga kita selalu dipersatukan meski kita sudah memiliki jalan 

masing-masing nanti. dan kepada seluruh teman-teman lokal B 18 KPI, angkatan18 

terimakasih atas pelajarannya, bagiku kalian adalah teman-teman terbaik ku, kalian selalu 

menghadirkan tawa di perjalananku selama 4 tahun ini, kalian tidak pernah ada tandingannya, 

kalian segalanya, kalian adalah salah satu kenangan terindah yang tidak bisa terlupakan sampai 

kapanpun, terimakasih yang tak terhingga buat kalian semua. 

 semoga Allah SWT selalu memberikan jalan terbaik dalam setiap perjalanan kalian. Amin 

yarobbal alamin 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan 

karunianyalah yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Tanggapan Masyarakat Kec.Belawang Kab.Batola terhadap Siaran 

Dakwah TVRI Banjarmasin” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Antasari Banjarmasin. 

 Penulis sangat menyadari akan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga 

dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dan dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada 

seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1.  Bapak Dr. H. M. Abduh, MA sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 

2. Ibu Hj. Mariyatul NR, S.Ag., M.Si selaku ketua jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan terhadap penulisan 

skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Fasih, M.Si selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen pembing akademik  

dan Ibu Anita Ariani, S.Ag, M.Pd.I selaku dosen pembimbing II yang telah  banyak 

memberikan, bimbingan, arahan, motivasi, terhadap proses penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah memeberikan ilmunya selama ini. 

5. Seluruh keluarga besar Lokal KPI B yang telah memberikan dukungnnya. 

6. Kepada kedua orang tua serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan 

doa terbaik hingga akhirnya sampai pada titik akhir ini. 

7. Kepada sahabat-sahabatku fauziah, puput, isla, aisyah, aau, dn teman satu kost ku yulia, 

putri, ema, melly dan desy. Yang selalu ada selama ini memberikan dukungan penuh 

selama ini. 

8. Kepada orang teristimewa yang tidak bisa disebutkan namanya, yang selalu 

memberikan dukungan, doa-doanya hingga sampai di titik ini. 
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9. Dan kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi, yang memberikan doanya, bantuan, 

saran, serta motivasinya dalam penulisan skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan baik itu isi 

maupun susunannya Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua tidak hanya bagi penulis 

saja tapi juga kepada semua pembacanya. Dan atas bantuan, bimbingan, serta dukungannya 

selama ini penulis ucapkan terimakasih, karena sesungguhnya penulis tidak dapat membalas 

kebaikan kalian semua, tetapi penulis berdoa semoga Allah memberikan balasan pahala yang 

berlipat ganda kepada kalian semua 

 

 

 

Banjarmasin, 21 juni 2022 

 

Penulis 
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MOTO 

 َخْيُر الناِس أَْنَفعُُهْم ِللناِس 

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain” 

(HR. Bukhari) 
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