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BAB IV 

PENYAJIAN DATA 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Desa Jorong 

Desa Jorong dengan luas wilayah 26,2 Ha yang terletak di sebelah 

utara wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebelah selatan Laut jawa, sebelah 

timur Kecamatan Kintap dan sebelah barat Kecamatan Panyipatan. Tinggi dari 

permukaan laut 9 meter,  

2. Data Penduduk Desa Jorong 

Data penduduk Desa Jorong menurut jenis kelamin, penduduk miskin, 

jumlah keluarga sejahtera/pra sejahtera dan tingkat pendidikan. Untuk 

selengkapnya data penduduk Desa Jorong dapat dilihat Tabel 4.1, sebagai. 

berikut. 

Tabel 4. 1. Data Penduduk Desa Jorong 

No. Uraian Keterangan 

1. Jumlah Penduduk 5382 

 Laki-laki 2566 

 Perempuan 2816 

2. Jumlah Kepala Keluarga 1234 

 Keluarga PraSejahtera I 154 
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 Keluarga Pra Sejahtera II 455 

 Keluarga Pra Sejahtera III 715 

4. Tingkat Pendidikan  

 SD 261 

 SLTP 990 

 SLTA 467 

 D1 - 

 D2 - 

 D3 - 

 S1-S2 29 

5.  Menurut Pekerjaan   

 Pegawai Negeri 311 

 Anggota TNI 2 

 Anggota POLRI 4 

 Pengusaha 2 

 Buruh  360 

 Pegawai Swasta 100 

 Petani 2400 

 Nelayan 200 

 Lain-lainnya 2001 

Sumber Data: Kantor Desa Jorong Tahun 2015 
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3. Sarana dan Prasarana Desa Jorong 

Data mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Jorong secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2 . berikut. 

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Desa Jorong 

No.   Uraian Keterangan 

1. Sarana Ibadah  

 Masjid 3 

 Gereja - 

 Langgar/Mesholla 9 

2. Sarana Pendidikan  

 TK 3 

 Sekolah Dasar/Sederajat 2 

 Sekolah Lanjutan Pertama/Sederajat 2 

 Sekolah Lanjutan Atas/Sederajat 1 

 Perguruan Tinggi - 

3. Sarana Kesehatan  

 Puskesmas 1 

4. Pustu 1 

 Posyandu 1 

 Dokter Praktek 1 

5. Sarana Air Bersih 1 

 PDAM 1 
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 Sumur Gali 1 

 Pompa/Sumur Pompa 1 

Sumber Data: Kantor Desa Jorong Tahun 2015 

 

B. Penyajian Data 

1. Informasi dalam Program Acara Berita Islami Masa Kini 

  Program berita Islami masa Kini Trans tv adalah salah satu media 

televisi yang baru-baru ini membuat gebrakan program seri dakwah ketika 

sore hari. Salah satunya adalah program berita islami masa kini, Berita Islami 

Masa Kini adalah salah satu acara yang masih terbilang baru di Trans TV. 

Berita ini diberi julukan lain dengan Beriman Program acara ini hadir setiap 

sore hari mulai senin hingga jumat pada pukul 17.30 18.30 wib. sore hari 

tepat dimana kebanyakan masyrakat indonesia beristirahat menjelang shalat 

magrib, acara ini yang merupakan salah satu program acara religi TRANS TV 

yang menayangkan tentang berita-berita perkembangan islam terkini. 

Acara yang disuguhkan dalam progrma berita islami masa kini adalah 

penayangan seputar bahasan akidah hukum dalam hal-hal lain seputar islam 

dirangkai menarik kedalam sebuah wacana dibawakan oleh Teuku Wisnu dan 

Zaskia Adya Mecca dan Acara ini cukup mengobati kekecewaan kepada 

Trans TV yang sebelumnya sempat menyuguhkan tontonan acara YKS yang 

menjadikan publik tidak begitu suka. 

Tayangan berita Islami masa kini Trans TV memberikan pemahaman 

kepada masyarakat seputar fakta tentang Islam, termasuk membongkar mitos 
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yang selama ini masih menjadi teka-teki dan rahasia. Oleh karena itu, 

menonton tayangan ini menjadi rekomendasi karena bersifat edukatif dan 

mendidik. 

Salah satu tayangan berita islami masa kini yang menjadi populer, 

antara lain membahas seputar Jembatan Sirotol Mustaqim, hukum wanita 

memakai sepatu hak tinggi, dalil naqli dan alasan ilmiah larangan meniup 

makanan dan minuman, proses penciptaan manusia, cara mengetahui setan 

atau malaikat di sekitar kita, wanita yang dilaknat Allah, Menjadi Kaya 

dengan Surat Al Waqiah, rahasia garis tangan, dan masih banyak lagi lainnya. 

Daftar judul yang pernah ditayangkan Berita Islami Masa Kini Trans 

TV, antara lain kesalahan istri yang tidak disadari suami, nama-nama yang 

dipastikan masuk neraka menurut Al Quran, Jin Qorin pendamping manusia, 

kisah wafatnya rasulullah saw, misteri hajar aswad, manusia yang ditakuti jin, 

berkenalan dengan jin, tanda-tanda akhir zaman, keistimewaan kucing dalam 

Islam, kisah Nabi Yunus as, Panji Hitam Pasukan di Akhir Zaman, Benarkah 

sangkakala sudah ditemukan, mengenal alam akhirat, dan masih banyak lagi 

judul-judul lainnya. 

Dalam hal ini berita yang di tayangkan mencakup semua hal yang 

berkaitan dengan ajaran agama Islam, seperti tentang bagaimana cara 

masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran islam. Oleh 

karena itu dalam tayangan ini menampilkan berbagai permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Dengan adanya acara ini terbukti bahwa televisi juga 

dapat di gunakan sebagai media dakwah. Agama menurut Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau 

juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian 

dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. 

Agama diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar damai, selamat 

dan penuh keberkahan. Agama dapat efektif bagi manusia, apabila manusia 

mampu mencari “makna-makna” yang tersurat maupun tersirat secara 

bersungguh-sungguh. 

Ada beberapa nilai lebih dari menonton acara berita islami masa kini 

trans TV. Pertama, sisi edukatif. Kedua, media pemahaman dan pembelajaran 

tentang pengetahuan Islam yang banyak tidak diketahui publik. Ketiga, kupas 

tuntas seputar problem, masalah dan persoalan dalam hukum Islam. Keempat, 

wahana hiburan yang edukatif. 

Ulasan yang ada di berita islami masa kini masih berada pada tataran 

luar, belum mencapai kajian Islam di ranah filosofis. Meski demikian, 

tayangan ini layak mendapatkan acungan jempol dan direkomendasikan di 

tengah ratusan acara "jonk-TV" alias tayangan televisi sampah yang 

bukannya mendidik, tetapi bisa-bisa menjerumuskan. 

2. Tanggapan Masyarakat tentang Program Acara Berita Islami Masa 

Kini 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat 

diketahui beberapa hal tanggapan masyarakat tentang Program Acara Berita 

Islami Masa Kini yaitu dapat dilihat dari  indikator tanggapan yang ingin 

diketahui terbatas pada meliputi : 
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a. Frekuensi Masyarakat Menonton Berita Islami Masa Kini 

b. Isi dari Berita Islami Masa Kini 

c. Pesan Agama dari Berita Islami Masa Kini. 

Hasil wawancara dari masyarakat Desa Jorong tentang Program Acara 

Berita Islami Masa Kini, mereka sangat mendukung dan menyambut positif 

atas tayangan acara tersebut dan berikut penjelasan apa saja tanggapan 

masyarakat mengenai Program Acara Berita Islami Masa Kini dengan batasan 

bahasan sebagai berikut: 

a. Frekuensi Masyarakat Menonton Berita Islami Masa Kini 

Program Acara Berita Islami Masa Kini merupakan Acara Religi yang 

bagus untuk ditonton baik untuk kalangan remaja, orang tua dan para ulama, 

dimana program ini memberikan banyak informasi tentang seputar akidah 

islam, ibadah dan hal-hal yang seputar agama islam dari yang tidak tahu 

menjadi tahu dan dari yang tahu menjadi lebih tahu. 

Masyarakata Desa Jorong menyambut dengan positif dengan hadirnya 

tayangan acara religi Berita Islami Masa Kini, hal ini dapat diketahui dari 

hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat Desa Jorong tentang sering 

tidaknya mereka menonton acara Berita Islami Masa Kini tersebut.  

Hasil wawancara peneliti kepada perwakilan masyarakat Desa Jorong 

yang mana mereka memberikan pendapat dan asusmsi mereka tentang 

Program Acara Berita Islami Masa Kini tersebut. Adapun jumlah orang yang 

diwawancara peneliti sebanyak 20 orang sehingga diperoleh presentasi 

dengan dibentuk dalam diagram yaitu sebagai berikut : 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Wawancara dengan responden tanggal 21 Desember 2015 

Berdasarkan hasil diagram pie tersebut dapat terlihat bahwa ada 20 % 

orang yang sangat sering menonton Berita Islami Masa Kini, 70 % orang 

yang cukup sering menonton Berita Islami Masa Kini dan 10 % orang yang 

tidak terlalu sering menonton Berita Islami Masa Kini.  

Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah responden yang diwawancara 

memang menerangkan bahwa mereka sering menonton acara berita Islami 

masa kini tersebut. Karena mereka menjelaskan bahwa dengan adanya acara 

tersebut memberikan dampak yang positif dan manfaat yang baik baik untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain.  

 

b. Isi dari Berita Islami Masa Kini 

Isi dari Berita Islami Masa Kini ialah penjelasan-penjelasan 

mengenai masalah Islam baik masalah akidah, ibadah, muamalah, dan 

masalah Islam lainnya, yang didalam acara tersebut dipaparkan dulu 

Sangat Sering 
Menonton

20%

Cukup Sering 
Menonton

70%

Tidak Terlalu 
Sering
10%

Frekuensi Menonton Berita Islami Masa Kini
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penjelasan-penjelasan tentang Islam melalui tayangan-tayangan yang menarik 

dan ditambah dengan penjelasan dengan Al-Qur’an dan Hadits kemudian para 

pembawa acaranya juga memiliki wawasan tentang Islam yang bagus 

sehingga semakin menambah nilai lebih dari acara tersebut.  

Hasil wawncara yang dilakukan peneliti dengan semua responden, 

mereka memberikan pernyataan bahwa semua isi dari Berita Islami Masa 

Kini menyajikan berita yang bermanfaat dan penjelasannya yang diberikan 

sangat jelas. Hal ini dapat dilihat dari pernyatan Ibu Erni Ariani sebagai ibu 

rumah tangga, beliau menuturkan : 

“Program Berita Islami Masa Kini memberikan berita-berita tentang 

islam yang sangat mudah dipahami, karena penjelasannya yang diberikan 

sangat bagus dan rinci dan gaya bahasanya pun mudah dipahami para 

masyarakat awam.”1 

Dan Bapak Khairun Nasri sebagai Tokoh Masyarakat yang penting 

sebagai Kaur Pembina Jorong memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Acara Berita Islami Masa Kini isi dari informasi yang mereka 

berikan memang sangat bermanfaat bagi kita dan bagi generasi islam dimasa 

modern, dan isinya pun sangat mudah dipahami karena cara 

penyampaiannnya sangat baik dan semua penjelasannya berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadits serta dapat diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.”2 

                                                 
1Wawancara dengan Erni Ariani, Ibu Rumah Tangga, 21 Desember 2015. 

 
2Wawancara dengan Khairun Nasri, Kaur Pembina Jorong, 21 Desember 2015. 
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Responden lain juga menuturkan pendapat yang sama tentang 

Program Acara Berita Islami Masa Kini, seperti penuturan dari Heni Susanti, 

S.Pd.I yang memberikan pendapat bahwa : 

“Berita Islami Masa Kini memang memberikan dampak yang positif 

buat kita semua, ditambah isi dari informasi yang mereka berikan sangat 

mudah dicerna dan jelas, karena gaya bahasa yang digunakan mudah untuk 

dipahami para masyarakat baik kalangan bawah maupun kalangan atas. 

Selain itu penjelasannya juga berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits tidak 

sembarangan mereka memberikan informasi tersebut”.3 

c. Pesan Agama dari Berita Islami Masa Kini. 

Hasil wawncara yang dilakukan peneliti dengan semua responden, 

mereka memberikan pernyataan tentang pesan agama dalam program berita 

islami masa kini itu sangat bermanfaat dan memberika dampak yang positif 

kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dari beberapan 

responden yaitu diantaranya dari Bapak Abdur Rahim sebagai pegawai 

swasta beliau menuturkan bahwa : 

“Program Acara Berita Islami Masa Kini merupakan acara yang 

menyampaikan pesan agama yang sangat memberikan manfaat dan 

memberika motivasi buat para penonton agar dapat mengaplikasikan apa 

yang telah ditonton dalam kehidupan sehari-hari”.4 

                                                 
3 Wawancara dengan Heni Susanti, S.Pd.I, Guru, 21 Desember 2015. 

 
4 Wawancara dengan Abdur Rahim, Pegawai Swasta, 21 Desember 2015. 
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 Era Mahrita yang memberikan pendapat bahwa: Acara Berita Islam 

Masa Kini memberikan dampak yang positif kepada orang banyak dan sangat 

bagus untuk diterapkan dari pesan agama yang mereka sampaikan. Tidak ada 

pertentangan sekalipun dari syariat Islam dari pesan agama yang mereka 

sampaikan.5 

Ibu Isaniah pun sebagai pedagang memberikan pendapat juga 

bahwa: Berita Islami Masa Kini adalah tayangan yang paling bagus karena 

pesan dari acara tersebut adalah pesan agama yang bisa diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari daripada sekian tayangan sekarang yang banyak hal 

yang tidak masuk akal dan tidak mungkin serta tidak memberikan manfaat.6 

                                                 
5 Wawancara dengan Era Mahrita, ibu rumah tangga 20 Desember 2015. 

 
6 Wawancara dengan Isaniah , pedagang 21 Desember 2015. 




