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ABSTRAK 

TAYANGAN TELEVISI TENTANG DAKWAH MAMAH DEDEH 

TERHADAP IBU-IBU DALAM MENGEMBANGKAN AKHLAKUL 

KARIMAH DALAM KELUARGA DI DESA WONODADI KACAMATAN 

GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh 

ADE VENALITA 

 

Keberhasilan televisi memang menyenangkan dan merupakan hiburan dan 

sumber pengetahuan bagi masyarakat, sehingga keterbukaan dan perkembangan 

informasi telah maju dan cepat. Pesan dakwah melalui media televisi dalam tayangan 

ceramah membawa perubahan dalam prilaku keagamaan masyarakat yang senantiasa 

harus mendapat perhatian dari semua pihak yang berkembang dalam dunia dakwah 

terutama da’i sebagai proses perubahan prilaku masyarakat. Ironinya fakta di 

lapangan membuktikan bahwa masyarakat khususnya ibu-ibu bahwa efek dari 

tayangan dakwah Mamah Dedeh memberikan efek positif bagi perkembangan 

akhlakul karimah keluarga. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research).  Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan melukiskan keadaan obyek dan persoalannya. Dengan kata lain, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek tayangan dakwah mamah dedeh 

ditelevisi dalam mengembangkan akhlakul karimah dan strategi Dakwah Mamah 

dedeh ditelevisi. 

Type penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan data yang 

diambil bersifat kualitatif,  jumlah sampel yang dijadikan responden adalah 13 ibu-

ibu Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo yang memiliki kriteria tertentu. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

interview sebagai metode utama dan metode observasi sebagai metode bantu untuk 

melakukan pengamatan, data desa diperoleh dengan metode dokumentasi dan 

menggunakan metode analisa data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hanya sebanyak 8 orang, 

tayangan televisi dakwah Mamah Dedeh yang ditayangkan telah memberikan 

pengaruh positif  kepada masyarakat khususnya ibu-ibu desa Wonodadi Kecamatan 

Gadingrejo dalam mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarga. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegeasan Judul 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

kalimat judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari 

judul    TAYANGAN TELEVISI TENTANG DAKWAH MAMAH DEDEH 

TERHADAP IBU-IBU DALAM MENGEMBANGKAN AKHLAKUL 

KARIMAH DALAM KELUARGA DI DESA WONODADI KECAMATAN 

GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU. 

Televisi adalah proses  kominikasi antara komunikator dengan komunikan 

(massa) melalui sebuah sarana, yaitu Televisi dalam komunikasi massa media 

tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, 

melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta 

pembiayaan yang benar kearena media televisi bersifat “transitory” (hanya 

meneruskan) pesan yang di sampaikan melalui televisi hanya dapat di dengar dan 

di dilihat dalam bentuk gambar yang bergerak (audio visual).
1
 Karena pada 

televisi semua khalayak atau mad’u bisa memperoleh informasi dakwah dengan 

sangat mudah.  

                                                           
1
 Wawan Kuswandi,  Komunikasi Massa,  (Jakarta : T. Rineka Cipta, 1996),  H. 16 
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Siaran televisi (tayangan) adalah “alat komunikasi massa yang 

menggunakan sprktrum elektronik (frekuensi) dalam menyampaikan informasi 

dalam bentuk gabungan gambar dan suara”,
2
 atau juga disebut output stasiun 

penyiaran yang dikelola organisasi penyiaran, Merupakan hasil panduan antara 

kreatifitas manusia dan kemampuan sarana atau perangkat keras dan lunak.
3
  

Tayangan  televisi yang disaksikan tidak hanya sewaktu, tetapi terus 

sampai waktu yang cukup lama. Misalnya peniruan terhadap cara berpakaian, 

cara berbicara maupun gaya bahasa yang ada di tayangan tersebut. Hal ini 

disebut imitasi. Contoh acara Program Mamah & a’a merupakan sebuah 

program yang akan mengupas tuntas tentang sebuah fenomena yang akan 

dikaitkan dengan kacamata Islam. dalam program ini, selalu hadir mamah dedeh 

yang merupakan  seseorang Hajjah lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Mamah dedeh juga dikenal sebagai seseorang pendakwah yang sangat dikenal 

oleh masyarakat khusus nya ibu-ibu. Dalam program acara ini mamah dedeh 

ditemani oleh Abdel “temon” sebagai pemandu acara. Acara ini berjalan 

sebagaimana diskusi pada umumnya, para penonton yang menonton acara ini 

baik yang dirumah maupun yang di studio pun selalu menanyakan sesuatu hal 

kepada pemateri dalam hal ini adalah mamah dedeh dan kemudian dijawab 

dengan lugas sambil menyebutkan dalil-dalil, termasuk hadis nabawiyyah. Dan 

                                                           
2
 Ashadi Siregar, Menyikap Media Penyiaran  (Membaca Televisi Melihat Radio), 

(Yogyakarta : LP3Y, 2001), Cet,  H. vi 
3
 J.B Wahyudi,  Media Komunikasi Massa,  (Jakarta : Rineka Cipta,1994)  H, 8 
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bentuk tanya jawab dalam acara ini sangat memudahkan masyarakat khusus nya 

ibu-ibu dalam menghadapi urusan atau masalah yang ada didalam keluarga. 

Mamah dedeh bernama lengkap Dedeh Rosyidah Syarifudin, lahir di 

Ciamis pada tanggal 5 Agustus 1951. Ibu yang memiliki empat anak dan emapat 

cucu ini menyelesaikan kuliah sarjana muda di Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dia merupakan seorang Da’iyah yang 

sangat digemari masyarakat khusunya di Indonesia dan dinegara lainnya yaitu 

Brunei. Studi Arabia, Korea, dan Amerika Serikat. Beliau sangat dikenal sebagai 

da’iyah yang populer karena sifat keibuannya dan cara penyampaian dakwahnya 

mudah dipahami, dengan gaya bahasa yang lantang dan apa adanya, mampu 

mengatasi berbagai masalah (curhatan) yang ada di rumah tangga yang datang 

diberbagai daerah.
4
 

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil 

orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis aqidah, syari’at 

dan akhlak islam. menurut istilah, dakwah mempunyai bermacam-macam 

pengertian, tergantung pada tujuan yang hendak dicapainya, dan cara 

penyampaiannya. Dakwah dapat dikatakan sebagai suatu strategi menyampaikan 

nilai-nilai Islam kepada umat manusia demi terwujudnya tata kehidupan yang 

imani dan realitas hidup yang islami.
5
 

                                                           
4
 Siti Musdah Mulia, Menuju,  Keluarga Sakinah Curhat Ke Mamah Dedeh,  (Jakarta : PT 

Gramedia Pusaka Utama,  2009). H. 205 
5
 Jamaludin Kafie,  psikologi dakwah, (Surabaya : Offset Indah, 1993), H. 29 
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Akhlakul Karimah yaitu akhlak yang baik dan terpuji. Akhlakul karimah 

harus dimiliki oleh semua manusia yang hidup di dunia. Akhlakul karimah 

disebut akhlak mulia atau terpuji yaitu suatu sikap yang baik sesuai ajaran agama 

islam, seseorang yang memiliki akhlakul karimah maka akan disenangi oleh 

sesama manusia. Maka tidak hanya itu jika seseorang berprilaku sesuai ajaran 

agama islam maka sudah pasti baik di mata Allah dan kelak nanti akan masuk 

dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW.
6
  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat 

dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam Islam Konsep 

Islam Keluarga adalah suatu sistem kehidupan masyarakat kecil yang dibatasi 

oleh adanya keturunan (nasab) atau disebut juga ummah akibat oleh adanya 

kesamaan agama
7
 

Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud penelitian ini adalah, 

penelitian untuk melihat secara cermat tentang tayangan televisi dakwah mamah 

dedeh terhadap ibu-ibu dalam mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarga 

di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. 

 

 

                                                           

6
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2013), H.4 
7
 Ramayulis,  Pendidikan Islam dalam rumah tangga, (Jakarta : Kalam Mulia,  2001), h. 2 
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B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Dakwah ditelevisi menjadi model dakwah  yang “trend” bagi umat islam 

saat ini. 

2. Judul ini juga berkaitan dengan Ilmu yang mempelajari penulis Fakultas 

Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

3. Ceramah ditelevisi merupakan  hal yang sangat penting, karena televisi 

merupakan media massa yang sangat mudah dalam menyampaikan dan 

melihat informasi para ibu-ibu di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo 

dalam  mengembangkan akhlakul karimah dikeluarga.    

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi, 

Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama 

semakin canggih, informasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam 

penyampaiannya kini teknologi segalanya menjadi sangat mudah dan tanpa jarak.  

 Penemuan baru dibidang teknologi komunikasi dan informasi telah 

mendorong terus berkembangnya media elektronik. Berbagai kemajuan dan 

perubahan terjadi dalam percepatan yang semakin meningkat. Media elektronik 

terdiri dari : televisi, radio, internet, handphone. Namun dalam penelitian ini 

penulis akan memfokuskan pada satu macam bentuk media yang menyiarkan 
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ceramah mengenai masalah keluarga yaitu tentang perkembangan akhlakul 

kharimah, yaitu televisi yang lebih banyak di akses oleh masyarakat khususnya 

masyarakat desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

 Keberhasilan televisi memang menyenangkan dan merupakan hiburan dan 

sumber pengetahuan bagi masyarakat, sehingga keterbukaan dan perkembangan 

informasi telah maju dan cepat. Tidak diragukan lagi bahwa arus informasi yang 

berkembang pesat saat ini tidak hanya mengena pada masyarakat kota tetapi juga 

pada masyarakat desa. 

 Suara televisi cukup bermanfaat jika acaranya serta dengan informasi 

pengetahuan dan pembangunan putra-putri bangsa Indonesia dan seluruh 

masyarakatnya ditambang dengan hiburan yang tidak terlalu mendiminasi dalam 

penayangan.  

 Melalui media massa tidak hanya pesan-pesan yang disampaikan tetapi 

dapat dicontoh sipenerima atau penontonnya apabila dilakukan dalam kondisi 

waktu yang cukup lama, melalui televisi (tayangan ceramah) pesan dapat 

disampaikan kepada ribuan masyarakat secara serentak dan pesan dakwah juga 

dapat diterima masyarakat. 

 Akhlakul Karimah atau akhlak mulia (terpuji) yaitu suatu sikap yang baik 

sesuai ajaran agama Islam. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah maka 

akan disenagi oleh sesama manusia, bahkan tidak hanya itu jika seseorang 
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berprilaku sesuai ajaran agama Islam maka sudah pasti baik dimata Allah SWT 

dan kelak nanti akan masuk kedalam surga bersama Nabi Muhammad Saw. 

 Ketika berbicara tentang akhlak, yang terbayang di benak  jiwa adalah 

suatu tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar 

untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. dalam kenyataannya, orang yang 

berakhlak  tidak dapat dilihat dari perbuatan atau apa yang dilakukannya saja. 

Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya yang 

didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan 

pemikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan 

sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan 

dengan terpaksa bukanlah pencerminan dari akhlak.  

 Akhlak bersumber pada agama, yang berpengertian sebagai suatu sifat dan 

watak yang merupakan bawaan seseorang, pembentukkan perangai kearah baik 

atau buruk, ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari luar, yaitu 

kondisi lingkungan. Lingkungan yang paling terkecil yaitu keluarga, melalui 

keluargalah kepribadian seseorang dapat terbentuk dengan sendirinya. 

 Dalam mengembangkan akhlak memiliki cakupan yang sangat luas, antara 

lain, akhlak terhadap sang khalik, sesama manusia, terhadap alam lingkungan 

dan terhadap diri sendiri. Artinya bahwa seorang manusia khususnya umat islam, 

bukan hanya harus taat beribadah kepada Allah semata, tetapi juga harus mampu 
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membangun masyarakat, lingkungan alam dan diri sendiri. Masyarakat saat ini 

sangat antusias dalam menyaksikan sebuah acara dakwah mamah dedeh khusus 

nya para ibu-ibu desa Wonodadi. 

 Melihat keadaan masyarakat yang kurang sekali dalam pengetahuan 

keagamaan dan sulit untuk mendapatkan informasi tentang agama maka dengan 

adanya acara televisi dakwah mamah dedeh ini sangat memudahkan dan 

memberi efek baik tentang pengetahuan ajaran agama islam yang dominan di 

alami oleh para ibu-ibu desa wonodadi. Dalam mengembangkan akhlakul 

karimah dalam keluarga tidak hanya harus dilakukan oleh seorang ibu yang 

sudah lama berkeluarga, tapi juga oleh para ibu yang baru menikah atau ibu 

muda. Bahkan seorang ibu yang tidak memiliki suami pun harus bisa 

mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarga. Seorang ibu akan sangat 

istimewa di mata manusia maupun Allah SWT jika mampu mengembangkan 

akhlakul karimah dalam keluarganya.  

 Mengetahui problema-problema yang muncul dalam upaya 

mengembangkan akhlak keluarga  maka kita bisa ikut merasakan berbagai dan 

menjadikan cermin diri untuk mendapat pengetahuan upaya untuk 

mengembangkan akhlakul karimah yang kerap dilontarkan dalam ceramah 

keagamaan Mamah Dedeh diberbagai tempat. 
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Mamah dedeh bernama lengkap Dedeh Rosyidah Syarifudin, lahir di 

Ciamis pada tanggal 5 Agustus 1951. Ibu yang memiliki empat anak dan emapat 

cucu ini menyelesaikan kuliah sarjana muda di Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di awal-awal menjadi Mahasiswi 

Mamah dedeh sudah berkeliling keluar masuk kampung untuk bersyiar agama. 

Sebelum mengisi acara Mamah dedeh dan A’a disalah satu TV swasta beliau 

terlebih dahulu siaran di Radu Ben dan mengajar di berbagai pengajian di Depok 

dan sekitarnya. Sifat keibuannya dengan gaya ceramah yang ceplas – ceplos 

dengan kelimat yang mudah dipahami dan dicerna tidak menggurui ini membuat 

banyak pendengar dan pemirsanya tidak hanya terbesar di Indonesia tetapi juga 

di Brunei, Saudi Arabia, Korea bahkan Amerika Serikat.
8
 

Acara  ini berhasil menyita perhatian pemirsa, sebagian besar para ibu-ibu  

di desa wonodadi. acara ini dibuat ratusan episode dan setiap harinya 

mengundang sekelompok majlis taqlim ibu-ibu dari berbagai daerah diseluruh 

Indonesia, yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai islami khusunya 

mengembangkan akhlakul karimah dari problem seputar kehidupan yang intrik 

yang ada disuatu keluarga pada umumnya. Solusi dari suatu permasalahan dalam 

keluarga serta dakwah  yang disampaikan dalam acara Mamah dan A’a ini 

disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. 

                                                           
8
 Siti Musdah Mulia,  Menuju  Keluarga Sakinah Curhat Ke Mamah Dedeh ( Jakarta : PT 

Gramedia Pusaka Utama,  2009). H. 205 
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Pesan dakwah dalam tayangan ceramah membawa perubahan dalam 

prilaku keagamaan masyarakat yang senantiasa harus mendapat perhatian dari 

semua pihak yang berkembang dalam dunia dakwah terutama pada Da’i sebagai 

proses perubahan prilaku masyarakat.  

Kebanyakan masyarakat wonodadi mengaku bahwa dengan adanya 

tanyangan dakwah Mamah mamah dedeh mereka bisa menelaah tentang 

problema apa saja yang terjadi dalam keluarga yang berhubungan dengan akhlak. 

Safitri salah satu orang yang terus menyaksikan tayangan tersebut, beliau 

berpendapat bahwa tayangan tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi 

masyarakat dan sekaligus menjadi sebuah pengetahuan dalam mengembangkan 

akhlakul karimah didalam keluarga nya. 
9
 

Fakta mengenai keadaan seperti ini, menggugah keingintahuan penulis 

mengenai sejauh mana tayangan televisi dakwah mamah dedeh yang didapat oleh 

para ibu-ibu dalam mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarganya. 

Penulis beranggapan bahwa tayangan ini  sangat memudahkan banyak ibu-ibu 

yang menerapkan ajaran-ajaran agama kepada anak serta suaminya untuk 

mengembangkan akhlakul karimah dikeluarga sebagaimana yang disampaikan 

oleh mamah dedeh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengambil judul  “Tayangan televisi tentang dakwah mamah dedeh 

terhadap ibu-ibu dalam mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarga di 

                                                           
9
 Wawancara safitri Masyarakat Desa wonodadi  pada tanggal 30 agustus 2016 
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desa wonodadi kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu”  Penelitian ini 

terfokus pada Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.  

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tayangan acara Dakwah  Mamah Dedeh  terhadap ibu-ibu 

dalam mengembangkan akhlak dikeluarga? 

2. Apa saja isi pesan dakwah mamah dedeh di televisi mengenai 

pengembangan akhlakul karimah dalam keluarga ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana tayangan dakwah mamah dedeh 

ditelevisi untuk ibu - ibu dalam mengembangkan aklakul kharimah 

dalam keluarga desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. 

b. Untuk mengetahui strategi dakwah mamah dedeh di televisi terhadap 

ibu – ibu dalam mengembangkan akhlakul kharimah dalam keluarga. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian, 

terutama dalam keilmuan yang berkaitan dengan komunikasi, khusus 

nya isi media. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang apa yang didapatkan para ibu 

setelah menyaksikan tayangan televisi dakwah mamah dedeh. 

c. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan akibat yang muncul pada diri seseorang setelah menonton 

tayangan televisi. 

d. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Penyiaran 

Islam pada Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini dilakukan kepada para ibu-ibu, orang tua, dan acara yang 

di tayangkan, karena ketiga hal tersebut yang berpengaruh dalam penelitian 

ini, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dan 

diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang baik dan bermanfaat bagi 

para ibu, orang tua dan acara televisi 
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F. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan tentang mengembangkan akhlakul kharimah seorang da’i 

terhadap ibu-ibu sudah ada yang membahasnya hal tersebut dikarenakan seorang 

penceramah atau da’i di televise dianggap ujung tombak dalam keberhasilan 

1. Nuryati. Komunikasi Penyiaran Islam, 2015, Tayangan Dakwah Mamah 

Dedeh di Indosiar dalam meningkatkan keluarga sakinah di Desa Bunut 

Kecamatan Padang cermin Kabupaten Pesawaran. Dimana dalam 

pembahasannya penulis memfokuskan bagaimana tayangan dakwah ceramah 

mamah dedeh dalam miningkatkan keluarga sakinah dan ditinjau dari aspek 

psikologi dakwah. 
10

 

2. Wiwit susilowati, Komunikasi Penyiaran Islam, 2014, Strategi dakwah dalam 

membina akhlak kaum ibu-ibu study pada PD salimah kota Bandar Lampung, 

judul ini fokus terhadap bentuk pembinaan akhlak yang berupa mengikuti 

pengajian secara rutin dan dapat membentuk kekuatan iman dan spiritual 

sehingga menimbulkan rasa kasih sayang terhadap manusia.
11

 

3. Nuzul lestari, Komunikasi Penyiaran Islam, 2011, pesan-pesan dakwah ustad 

yusuf mansyur dalam membangun kesalehan sosial, judul ini fokus terhadap 

                                                           
10

  Nuryati, “ Tayangan Televise Mamah Dedeh Di Indosiar Dalam Meningkatkan Keluarga 

Sakinah Di Desa Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran “. (Skripsi Program S1 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung,2015),  H. ii 
11

  Wiwit Susilowati, “ Strategi Dakwah dalam membina akhlak kaum ibu-ibu study PD 

Salimah kota Bandar Lampung “, (Skripsi Program S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014), H. 5 
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ustadz yusuf mansyur adalah salah satu tokoh yang sangat dikagumi, dan 

pesan dakwahnya guna untuk memotivasi seseorang untuk berbuat kesalehan 

soisal.
12

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research ) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk 

menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.
13

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

melukiskan keadaan obyek atau persoalannya. Dengan mengembangkan 

dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotetis, 

melainkan mengungkapkan fakta dan melakukan interprestasi yang 

cukup.
14

 Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan 

                                                           
12

  Nuzul lestari, “ Pesan-Pesan Dakwah Ustad Yusuf Mansyur Dalam Membangun 

Kesalehan Sosial “ (Skripsi Program S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung, 2011),  H. ii 
13

 Marzuki,  Metodologi Riset,  (Yogyakarta : Ekonisia),   2005,  H. 14 
14

 Ibid., h. 15 
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secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu 

atau penyebaran suatu gejala tertentu dan gejala lain dalam masyarakat. 
15

 

Jadi penelitian ini selain mengungkap data – data juga mengamati khasus-

khasus yang terjadi di lokasi penelitian dengan apa adanya, juga 

memberikan analisis guna memperoleh kejelasan – kejelasan masalah yang 

diteliti. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah seluruh subjek penelitian. Populasi disebut juga univers, 

tidak lain dari pada daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.
16

  

Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling 

sedikit mempunyai sifat yang sama. 
17

 

Menurut M.Iqbal Hasan bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek 

atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

akan diteliti.
18

      

                                                           
15

 Koentjaranungrat,  Metode-metode Penelitian Mayarakat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama,  1997). H. 29 
               

16
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta,   2002), H. 1080 

17
 Sutrisno Hadi,  Metode Research Jilid III, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1997), 

H. 230 
18

 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Marteri Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta : 

Ghalia Indonesia, 1998), H.58 
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Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa Wonodadi  

terdiri dari 400 KK dan terdiri dari 2213 jiwa yang masing-masing 

keluarga mempunyai Televisi. Jadi total populasi adalah 400 KK. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Dan untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semuanya, Dari hasil survey dan wawancara salah satu 

seorang istri kadus didusun Warudoyong Ibu Irma, bahwa yang termasuk 

keluarga yang berakhlakul kharimah dan memiliki Televisi dan 

menggunakan parabola di masing – masing keluarga
19

 

 Untuk lebih jelasnya penulis menggunakan teknik non random 

sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama 

untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. 
20

 teknik ini menggunakan jenis 

purposive sampling yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya.  

Berdasarkan populasi diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

 

                                                           
19

 Hasil observasi dan wawancara Kadus Warudoyong, 24 Desember 2016 
20

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, ( Yogyakarta : PT. Adi Ofset, 1991), H. 80 
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1. Ibu-ibu desa Wonodadi yang memiliki suami dan aktif  menyaksikan 

tayangan Dakwah Mamah dedeh di Indosiar. 

2. Ibu-ibu desa Wonodadi yang aktif dan sudah menyaksikan tayangan 

Mamah dedeh selama 3 tahun. 

3. Ibu-ibu desa Wonodadi yang faktor usianya 50 Tahun ke atas dan 

beragama Islam. 

4. Ibu-ibu desa Wonodadi yang pekerjaannya hanya ibu – ibu rumah 

tangga. 

5. Ibu-ibu desa Wonodadi tingkat pendidikan yang memadai maksimal 

lulus Sekolah Menengah Keatas, sehingga mudah menelaah dan 

membina dalam mengembangkan Akhlakul karimah dalam keluarga. 

6. Ibu-ibu desa Wonodadi yang pernah bertemu dan menyaksikan 

langsung tayangan dakwah Mamah dedeh. 

Berdasarkan dari 6 kriteria diatas jumlah ibu-ibu desa Wonodadi   

bahwa yang masuk dalam kriteria untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. Dari 13 orang informan 

tersebut yang paling banyak memenuhi kriteria tersebut adalah yang 

masuk kedalam pengajian di masjid Al-Huda di desa Wonodadi. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Interview 

Interview merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui proses 

wawancara terhadap orang yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan. Muhammad Musa dan Titin Nurfitri menjelaskan bahwa : 

“salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara, yaitu 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

Cara ini yang banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini”.
21

 

Jenis interview yang diterapkan dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin yaitu: penginterview memberikan kebebasan kepada orang 

yang diinterview untuk memberikan jawaban dan tanggapan sendiri. 

Metode interview digunakan sebagai metode untuk mengetahui 

bagaimana tayangan televisi dakwah yang diteliti, interview diajukan 

kepada Kepala Desa Wonodadi dan warga Desa Wonodadi Kecamatan 

Gadingrejo untuk memperoleh data dalam tayangan televisi dakwah 

Mamah Dedeh terhadap ibu – ibu dalam mengembangkan akhlakul 

kharimah dalam keluarga di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo.  

 

 

                                                           
21

 Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia,  2005), H. 193 
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b. Metode observasi  

Metode observasi adalah “Pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena – fenomena yang diselidiki” 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

yang tanpak suatu penelitian.
22

  

Pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk 

keperluan tersebut.
23

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi.
24

 

Metode ini penulis gunakan untuk mengungkap data tentang sejarah desa 

Wonodadi, keadaan masyarakat, kegiatan  keagamaan, sarana dan 

prasarana yang mendukung masyarakat khususnya para ibu – ibu dalam 

mengembangkan akhlakul kharimah dalam keluarga. 
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Afifudin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2012), H. 134 
23

 Moh.Nazir , Metode Penelitian, ( Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005),  H. 174 
24

 Irawan Soehartono, Metodelogi Penelitian Sosial, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

2002), H. 70 
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d. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri mengenai 

materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan penulis menyajikan apa 

yang sudah ditemukan kepada orang lain.
25

 

Dezin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif adalah 

menyarankan suatu pendekatan a priori yang didasarkan pada asumsi 

filosofis (pendekatan naturalistis interpretif) pada penelitian kualitatif dan 

sumber-sumber informasi jamak dan pendekatan naratif yan tersedia bagi 

peneliti.
26

 

Penelitihan kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih 

mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil 

penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan 

dan mneyediakan bukti presentasi. 
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 Emzir, Metodelogi penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

2010), H. 85  
26

 Ibid., H. 1- 3 
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BAB II 

TAYANGAN DAKWAH TELEVISI 

 

A. Tayangan Televisi 

1. Pengertian Tayangan Televisi  

Komunikasi Massa media televisi adalah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (Massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. 

Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggaraan komunikasi 

bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi 

yang komplek. Serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat 

“transitory” (hanya meneruskan) maka pesan – pesan yang disampaikan melalui 

komunikasi massa media tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat dalam 

gambar yang bergerak (audio visual). Alat – alat audio visual adalah alat – alat 

yang “audible” (didengar) dan “visible” (dapat dilihat). Alat audio visual ini 

gunanya untuk membuat cara berkomunikasi lebih efektif.
1
 Ashadi Siregar  

berpendapat bahwa televisi adalah alat komunikasi massa yang menggunakan 

sprktrum elektronik (frekuensi) dalam menyampaikan informasi dalam bentuk 

gabungan gambar dan suara.
2
 

                                                           
1
 Wawan Juswandi, Komunikasi Massa, (Jakarta : T. Rineka Cipta. 1996), H. 16 

2
 Ashadi Siregar, Menyingkap Media Penyiaran, ( Yogyakarta : LP3Y,  2011), Cet I, H. VI 
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  Menurut Phil Astrid Susanto Televisi merupakan salah satu media 

komunikasi massa Audio Visual (menimbulkan suara dan gambar) yang 

memiliki karakteristik, sifat dan ciri – ciri umum lainnya yang umumnya 

dimiliki oleh media massa.
3
  

   Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud televisi dalam penelitian ini adalah salah satu media 

komunikasi audio visual (menghasilkan gambar dan suara) dalam 

menyampaikan berbagai informasi siaran ceramah kepada khalayak. 

2. Jenis – jenis Program Tayangan Televisi 

Pada umumnya isi Program Tayangan di Televisi meliputi acara 

seperti diterangkan berikut dengan tentunya penggunaan berbagai nama 

berbeda sesuai dengan keinginan stasiun televisi masing-masing. 

a) News Reporting (Laporan Berita) 

b) Talk  Show 

c) Documentair 

d) Magazine/Tabloid 

e) Rural Program 

f) Advertising 

g) Education/Instructional 

                                                           
3
 Phil Astrid Susanto,  Komunikasi dalam teori dan praktek , (Bandung : Bina Cipta , 1989), H. 

46 
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h) Art & Culture 

i) Music 

j) Soap Operas/Sinetron/Drama 

k) TV Movies 

l) Game Show/Kuis 

m) Comedy/Situation Comedy 

Berbagai jenis program siaran tersebut bukan lah suatu yang mutlak 

harus ada semuanya. Acara – acara tersebut sangat bergantung dari 

kepentingan masing-masing setasiun penyiaran Televisi yang bersangkutan. 

Pada umumnya memang sebagian besar dari contoh jenis program diatas 

tersebut adalah acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun penyiaran Televisi.
4
 

3. Pesan Tayangan Televisi 

Komunikasi gaya telegraf saat ini sudah dilengkapi dengan gambar 

bergerak di dalam siaran berita, hiburan, lewat Televisi yang secara 

internassional dimonopoli oleh CNN (Cable News Network), saluran televisi 

Amerika Serikat yang didirikan Ted Turner pada 1980. Tidak penting bagi 

CNN untuk mengetahui apakah suatu acara berguna, apakah itu cukup di 

dukung oleh gambar sehingga menarik bagi sebanyak mungkin orang. George 

Orwell dalam bukunya 1984 meramalkan, televisi akan membuat dunia 

menjadi semacam penjara, karena semua akan dikontrol oleh seorang 

                                                           
4
 Dedy Iskandar Muda,  Jurnalistik Televisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008),  H. 9 
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penguasa melalui alat-alat elektronis. Sayang nya yang terjadi bukan itu, kita 

tidak dimasukkan dalam penjara, tetapi dalam tempat hiburan, bukan dengan 

paksaan, melainkan atas kemampuan kita sendiri. Akibatnya juga sama. 

Hidup kita dikuasai oleh dikraktor-dikraktor uang mermodal besar sesuai 

dengan kepentingan mereka. Para dikraktor itu tidak perlu takut. Televisi 

tidak akan mengganggu mereka. Rakyat sulit diajak berpikir, rakyat hanya 

mau dihibur. Inilah pesan yang di sampaikan atau dibuat oleh televisi.
5
 

4. Manfaat Tayangan Televisi 

a. Sebagai media belajar  

Beberapa stasiun Televisi  juga banyak yang menyiarkan acara edukatif 

tentang pembelajaran dan juga informasi dunia pendidikan. Hal ini yang 

perlu kita manfaatkan dengan menyaksikan nya agar masyarakat cepat 

tanggap dalam memperoleh informasi. 

b. Sumber Informasi dan Berita 

Dengan menyaksikan berita dan informasi menarik lainnya di Televisi 

tentu kita akan banyak memperoleh informasi yang mungkin belum kita 

ketahui. 

c. Sebagai Hiburan Keluarga 

Selain sebagai media informasi Televisi juga menjadi hiburan dalam 

kehidupan keluarga. Dala hal ini orang tua tentu harus pandai memilih 

                                                           
5
 Askurifai Baksin,  Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik, ( Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media , 2009), h. 55-56 
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acara yang cocok untuk ditonton. Meski hanya sekedar hiburan akan 

tetapi jika bisa menontonnya bersama, tentu akan menambah 

keharmonisan dalam keluarga.
6
 

5. Efek Baik dan Buruk Tayangan Televisi 

Bagi masyarakat indonesia televisi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, 

mereka menonton televisi karena di dalamnya terkandung manfaat. Seperti 

mendapatkan informasi terbaru dan teraktual. Disamping itu tayangan televisi 

juga dapat membuat kita semua lupa waktu. 

a. Efek Buruk Tayangan Televisi,  yaitu menghambat seseorang dalam 

mengekspresikan pikiran melalui tulisan, meningkatkan agresitifitas, 

melukiai dan merusaj peradaban karenasaat ini banyak tayangan televisi 

yang sudah kehilangan fungsinya, mempengaruhi cara berinteraksi dengan 

keluarga, fisik dan mental menjadi terganggu karena terlalu banyak 

menonton televisi dan akan mengganggu otot mata pada anak. 

b. Efek Baik Tayangan Televisi, yaitu mampu  mengetahui dunia sekitar, 

memperluas wawasan, memperkaya pengalaman hidup, selain itu televisi 

merupakan media yang dapat memberikan informasi secara cepat kepada 

masyarakat luas, kita juga akan mengetahui berita dari dalam sampai luar 

negeri.
7
 

                                                           
6
  Putra, “Manfaat Dan Dampak Televisi Bagi Masyarakat”,  www/http: Masputz.com 2015, 

Akses  Rabu 12  April 2017,  pukul 08.30. 
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B. Pengertian Dakwah 

1. Definisi “Dakwah” Secara Bahasa 

a. Meminta dengan sangat untuk memenuhi seruan, baik disambut 

maupun tidak permintaan itu. Dan permintaan ini berkaitan dengan 

keyakinan, perkataan dan amal perbuatan. 

Allah ta’ala berfirman: 

                  

                

Artinya :”Hai orang – orang yang beriman, penuhilah seruan 

Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu 

kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan 

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara 

manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada Nya lah 

kamu akan dikumpulkan, “ (QS  al-Anfal 24)
8
 

 

Menurut Syekh Ali Mahfudz, Dakwah adalah mengajak manusia untuk 

mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat 

baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.
9
 

Dakwah Secara Istilah Dakwah adalah pekerjaan mengomunikasikan 

pesan Islam kepada Manusia. Secara lebih oprasional, dakwah adalah 

                                                           
8
 Departemen Agama RI,  Al‟Qur‟an Tajwid & Terjemah, (Bandung : CV Diponegoro, 2004), 

H. 180 
9
 Munzier Suparta, Harjani Hefni,  Metode Dakwah, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 
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mengajak atau mendorong manusia kepada tujuan yang definitif yang 

rumusannya bisa diambil dari Qur’an – Hadits, atau dirumuskan oleh Da’i, 

sesuai dengan ruang lingkup dakwahnya. Dakwah ditunjukkan kepada 

manusia, sementara manusia bukan hanya telinga dan mata tetapi makhluk 

yang berjiwa, yang berpikir dan merasa, yang bisa menerima dan bisa 

menolak sesuai dengan persepsi nya terhadap dakwah yang diterima.
10

  

Dakwah juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi 

orang dengan basirah, supaya menempuh jalan Allah SWT dan 

meninggikan agamanya. dakwah islam adalah basirah, makanya berarti 

dakwah yang sebarluaskan dengan cara damai dan bukan dengan 

kekeraskan, serta mengutamakan aspek kognitif  (kesadaran intelektua), 

dan afektif  (kesadaran emosional)
11

. 

 

Ada beberapa ciri – ciri Dakwah yang Efektif : 

1. Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat 

(Mad’u) tentang apa yang didakwahkan. 

2. Jika masyarakat (Mad’u) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima. 

3. Jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara Da’i dan 

masyarakatnya. 
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 Achmad Mubarok,  Psikologi Dakwah,  (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,  2006), H. 
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4. Jika dakwah dapat mengubah sikap masyarakat Mad’u. 

5. Jika dakwah berhasil memancing respons masyarakat berupa tindakan. 

 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur – unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat 

dalam setiap kegiayan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da‟i (pelaku 

dakwah), Mad‟u (mitra dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah 

(metode). 

a. Da’i (Pelaku Dakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, 

maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, 

atau lewat organisasi atau lembaga. 

b. Mad’u (Penerima Pesan) 

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, 

baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata 

lain, manusia secara keseluruhan. 

c. Maddah (Materi Dakwah) 

Maddah adalah isi pesan atau matri yang disampaikan Da’i kepada 

Mad’u. Da;am hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah 

dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. 

d. Wasilah (Media Dakwah) 
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Wasilah dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran islam) kepada Mad’u.  

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat 

menggunakan berbagai wasilah. 

e. Thariqah (Metode Dakwah) 

Kata netode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki pengertian 

“suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas 

untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata 

pikir manusia”. Sedangkan dalam metodelogi pengajaran ajaran Islam 

disebutkan bahwa metode adalah “suatu cara yang sistematis dan 

umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah”.
12

 

3. Proses Penyampaian Pesan Dakwah 

A.  Pesan Dakwah dengan Media Dakwah 

Menurut istilah “Median” bersal dari bahasa latin, yaitu alat 

atau perantara oleh karena itu secara semantik, media dakwah disebut 

juga sebagai gejala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan dakwha yang telah di tentukan.
13

 

Hamzah Ya’qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam yaitu: 
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1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dpat 

berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhanm dan 

sebagainya. 

2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat 

kabar, surat-menyurat, spanduk dan sebagainya. 

3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan 

sebagainya. 

4. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, pengelihatan atau ke dua-duanya, seperti televisi, 

film slide, OHP, Internet dan sebagainya. 

5. Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata 

yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat 

dilihat dan didengarkan oleh Mad’u.
14

 

 

 

 

4. Pesan Dakwah terhadap Mad’u 

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah massage, yaitu 

seimbol-simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah 

disebut Maudlu’al-da’wah. Istilah ini lebih tepat dibandingkan dengan 
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istilah materi dakwah yang terjemahkan dalam bahasa arab menjadi 

maaddah al-da’wah. Sebutan yang terakhir ini bisa menimbulkan 

kesalah pahaman sebagai logistik dakwah. Istilah pesan dakwah 

dioandang lebih tepat untuk menjelaskan, “isi dakwah berupa kata, 

gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman bahkan perubahan sikap dan prilaku mitra dakwah”. Jika 

dakwah melalui tulisan umpanya, maka yang ditulis itulah pesan 

dakwah.  Jika melalui lisan, maka yang diucapkan pembecara itulah 

pesan dakwah. Jika melaui tindakan, maka perbuatan baik yang 

dilakukan itulah pesan dakwah.
15

 

Pesan Dakwah terhadap Mad’u adalah seluruh manusia sebagai 

makhluk Allah yang perintahkan menjalankan agama Islam dan diberi 

kebebasan untuk beriktiar. Kehendak dan bertanggung jawab atas 

perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai dari individu, keluarga, 

klompok, golongan, kaum massa, dan umat manusia seluruhnya.
16

 

 

5. Efek dan Tujuan dakwah melalui Televisi 

Dakwah diarahkan untuk mempengaruhi tiga aspek perubahan pada diri 

mitra dakwah, yaitu aspek pengetahuannya (knowledge), aspek sikpanya 

(attitude), dan aspek prilakunya (behavioral). Hampir sama dengan Hal 
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16
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tersebut, Jalaluddin Rahmat (1982:269) menyatakan ketiga proses perubahan 

prilaku, yaitu Efek Kognitif,  berkaitan dengan perubahan pada apa yang 

diketahui, dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, keterampilan, keoercayaan atau informasi. Efek Afektif,  

timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci 

khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta 

nilai. Efek Behavioral,  yaitu yang merujuk pada prilaku nyata yang didapat 

diamati, yang meiliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan 

berprilaku.
17

         

Sedangkan tujuan dakwah adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dengan pengamalan ke-Islaman seseorang. Tindakan dakwah dapat dilakukan 

dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut bersesuaian dengan 

kaidah ajaran islam. Tujuan dakwah secara umum adalah mengajak umat 

manusia kepada jalan yang benar dan diridhai Allah agar dapat hidup bahagia 

dan sejahtera di dunia maupun di akherat. Tujuan umum tersebut perlu 

ditindaklanjuti dengan tujuan-tujuan yang lebih khusus  baik pada level 

individu, kelompok maupun pada level masyarakat.
18

    

Dalam masa yang lebih maju, media dakwah makin berkembang. 

Dakwah sudah tidak lagi dikembangkan hanya sebatas menggunakan media 

tradisional, tetapi sudah dikembangkan melalui pemanfaatan media-media lain 
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seperti lembaga-lembaga formal maupun informal, dan juga pemanfaatan media 

massa cetak maupun media elektronik. Contoh yang sangat viral yaitu melalui 

televisi tujuan nya adalah sebagai sarana hiburan, pendidikan, kontrol sosial, 

dan sebagai penghubung ataupun bahan informasi. Media televisi menjadi 

panutan baru yaitu (News Religius) bagi kehidupan manusia.  Tetapi walaupun 

demikian media televisi juga mempunyai banyak kelebihan disamping beberapa 

kelemaan. Kekuatan media televisi adalah menguasai jarak dan ruang, karena 

teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber yang 

dipancarkan melalui satelit.         

a. Kelebihan Televisi sebagai Media Dakwah 

   Media televisi memeiliki jangkauan yang sangat luas sehingga 

ekspansi dakwah dapat menjangkau tempat yang lebih jauh, bahkan pesan-

pesan dakwah bisa disampaikan kepada mad’u yang berada di tempat-

tempat yang sulit dijangkau. Dapat menyentuh mad’u yang heterogen dan 

dalam jumlah yang besar, mampu menampung berbagai varian metode 

dakwah sehingga membuka peluang bagi para da’i memacun kreatifitas 

dalam mengembangkan metode dakwah paling efektif. selain itu dakwah 

dilakukan dengan menampilkan pembicaraan sekaligus visualisasi berupa 

gambar. 

b. Kelemahan Televisi sebagai Media Dakwah 

    Selain memiliki beberapa kelebihan dakwah juga mempunyai 

bebagai kelemahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi pertelevisisan 
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yang ada. Misalnya ada nya tuduhan menjual ayat-ayat Qur’an ketika 

berdakwah di televisi, keiklasan seorang da’i yang terkadang masih 

diragukan, terjadinya para mad’u yang mengambang. 

Keberadaan media dakwah sebagai sarana penunjang keberhasilan 

dakwah menajadi sebuah keharusan. Sudah selayaknya seorang da’i 

membekali diri dengan beberapa kemampuan  guna memanfaatkan media 

yang ada sehingga dakwah dapat dijalankan secara efektif dan efesien. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C. Pengertian Akhlakul Karimah 

1. Pengertian Akhlak dari sudut kebahasaan 

Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitif) 

dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan timbangan (wazan) 

tsulasi majid af‟ala, Yuf‟iluif‟alan yang berarti al-sajiyah (perangai), ath-

thabi‟ah (kelakuan, tabi‟at, watak dasar), al-„adat (kebiasaan, kezaliman), al-

maru‟ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama).
19

 

Secara terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah 

tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi prilaku manusia. 

Ilmu akhlak bagi al-Farabi, tidak lain dari bahasa tentang keutamaan-

keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang 
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tertinggi, yaitu kebahagiaan, dan tentang berbagi kejahatan atau kekurangan 

yang dapat merintangi usaha penyapaian tujuan tersebut.
20

 

Akhlakul Karimah atau akhlak mulia/terpuji yaitu suatu sikap yang 

baik sesuai ajaran agama Islam. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah 

maka akan disennagi oleh sesama manusia, bahkan tidak hanya itu jika 

seseorang berprilaku sesuai ajaranagama Islam maka sudah pasti baik dimata 

Allah SWT dan kelak nanti akan masuk kedalam surga bersama Nabi 

Muhammad Saw, seperti yang terkandung dalam Hadist Nabi Muhammad 

saw: 

 “sesungguhnya (orang) yang paling aku cintai diantara kalian dan 

orang yang paling dekat tempatnya dariku pada pada hari kiamat adalah 

orang yang baik budi pekertinya diantara kalian”.
21

 

 

2. Sumber – Sumber Akhlak 

Sumber akhlak yang pertama adalah kitab suci Al-Qur’an, sebagai kitab suci 

umat Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat. Al-qur’an sebagai 

kitab suci terakhir yang diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia, 

ssumber asasi Islam yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi 

petunjuk untuk manusia, guna kebahagiaan mereka didunia dan akherat. 
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  Secara garis besar, Al-Qur’an memuat tiga hal, yaitu aqidah, syariah, 

akhlak, kisah-kisah masa lampau, berita-berita yang akan datang. 

Kemudian sumber yang kedua adalah As-Sunnah ialah segala perkataan, 

perbuatan dan sikap Rasulullah SAW, yang dicatat dan diceritakan di dal;am 

hadist dalam arti teknis as-sunnah (sunah rasul). 

Tidaklah berlebihan jika misi utama kerasulan Muhamammad SAW 

adalah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan sejarah 

mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain 

karena dukungan akhlaknya yang prima, hingga hal ini dinyatakan oleh Allah 

di dalam Al-Qur’an. 

Kepada  umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah SWT 

diminta agar Akhlak dan keluhuran budi Nabi Muhmmad SAW itu dijadikan  

 

contoh dalam kehidupan di berbagai bidang. Mereka yang memathi 

permintaan ini dijaminkeselamatan hidupnya di dunia dan akherat. 
22

 

Sumber akhlak adalah wahyu (Al-Qur’an dan Al-Hadits). Sebagai sumber 

akhlak wahyu menjelaskan bagaimana berbuat baik. al-Qur’an bukanlah hasil 

renungan manusia, melainkan firman Allah SWT yang maha pandai dan Maha 

bijaksana. Setiap muslim berkeyakinan bahwa isi al-Qur’an tidak dapat dibuat 
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dan ditandingi oleh bikinan manusia. Sumber akhlak yang kedua yaitu al-

Hadits meliputi perkataan, ketetapan dan tingkah laku Rasulullah SAW. 
23

 

 

3. Jenis – Jenis Akhlak 

Secara umum akhlak terbagi menjadi 2 bagian yaitu : 

a. Akhlak yang baik atau terpuji (Al Akhlaqul Mahmudah) yaitu perbuatan 

baik terhadap Tuhan, manusia, dan makhluk lainnya. 

b. Akhlak buruk atau tercela (Al Akhlakqul Mazmummah) yaitu perbuatan 

buruk terhadap Tuhan, manusia dan makhluk lainnya.
24

 

Dilihat dari ruang lingkup nya akhlak dibagi menjadi dua bagian 

yaitu akhlak terhadap khaliq (Allah SWT) dan akhlak terhadap makhluq 

(selain allah). Akhlak terhadap makhluk masih dirinci Lagi menjadi 

beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak 

terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan bintang), 

serta akhlak terhadap benda mati.
25

 

 

1. Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 
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sebagai Khalik. Ada empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak 

kepada Allah. Pertama, karena Allah-lah yang telah menciptakan manusia. 

Allah menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan ke luar dari antara 

tulang punggung dantulang rusuk. Kedua, karena Allah yang telah 

memberikan perlengakapan pancaindra, berupa pendengaran, 

pengelihatan, akal pikiran, dan hati sanubari, disamping anggota badan 

yang kokoh dan sempurna. Ketiga, karena Allah yang menyediakan 

berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 

manusia, seperti bahan makanan yang bersal dari tumbuh-tumbuhan, air, 

udara, binatang ternak. Keempat, Allah-lah yang telah memuliakan 

manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. 

                            

      

Artinya : 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia 

diciptakan? 

6. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, 

7. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 

perempuan. (Qs. Ath Thaariq 5-7) 

 

2. Akhlak terhadap Lingkungan. 

Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuhan-tumbuhan maupun benda-benda tak 
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bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap 

makhluk mencapai tujuan pemciptanya. 

Dalam  pandangan islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah 

sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini 

berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan 

penciptaanya.manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses 

yang sedang berjalan, dan terhadap semua proses-proses yang sedang 

berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Demikian 

menghantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga tidak melakukan 

perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan 

harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. 

 

                           

                

Artinya : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 

(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-

Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”(Qs.al-

An‟am 38) 
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3. Akhlak terhadap sesama (Manusia) 

Banyak sekali rincian yang dikemukakan al-Qur’an berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan 

hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti 

membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang 

benar (mencuri), melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan 

jalan menceritakan aib seseorang dibelakangnya, tidak perduli aib itu 

benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang 

disakiti hatinya itu.  

                         

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari 

sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan 

(perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha 

Penyantun.” (Qs. Al-Baqarah 263). 

 

Dan di sisi lain al-Qur’an menekankan bahwa setiap orang hendaknya 

didudukkan secara wajar, tidak masuk kerumah orang tanpa izin, jika 

bertemu saling mengucapkan salam dan ucapan yang dikeluarkan adalah 

ucapan yang baik.
26

 

                                                           
26

 Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf  (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,  2009), h. 149-152 
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menyebarkan salam berarti menghendaki seseorang harus bersikap 

rendah hati dan tidak boleh sombong terhadap siapapun. Artinya dia harus 

mengucapkan salam kepada semua orang tanpa bersikap diskriminatif 

terhadap siapapun, mengucapkan nya kepada anak-anak, orang tua, orang 

terhormat, orang biasa baik yang dikenal maupun tidak dikenal.
27

 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akhlak 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran. 

Pertama aliran Nativisme. Kedua aliran Empirisme. Ketiga aliran 

konvergensi. 

Pertama menurut aliran Nativisme, bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pengembangan akhlak seseorang adalah faktor 

pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecendrungan, bakat, 

akal, dan lainnya. Aliran ini bagitu yakin terhadap potensi batin yang ada 

dalam diri manusia. 

Kedua menurut aliran Empirisme, bahwa faktor yang paling 

berpengaruh adalah faktor dari luar, lingkungan sosial, termasuk pembinaan 

dan pendidikan yang diberikan. 

                                                           
27

 Shaleh Ahmad Asy-Syaami,  Berakhlak dan beradap Mulia contoh-contoh dari Rasulullah 

(Jakarta : Al-Maktab al-Islami, 2005), H. 73 
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Ketiga menurut aliran Konvergensi, dipengaruhi oleh faktor internal, 

yaitu pembawaan seseorang, dan faktor dari luar yaitu pembinaan yang dibuat 

secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Aliran ini 

tampak sesuai dengan ajaran Islam. 

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak 

manusia ada dua yaitu faktor dari dalam seperti potensi fisik, intelektual dan 

hati (rohaniah) yang di bawa seseorang sejak lahir. Dan faktor dari luar yang 

dalam hal ini adalah orang tua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh 

serta pemimpin di masyarakat. 

Uraian diatas menggambarkan bahwa Islam menginginkan suatu 

masyarakat yang berakhlak mulia, akhlak yang muliua ini demikian 

ditekankan karena disamping akan membawa kebahagiaan bagi masarakat 

pada umunya. Bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang, manfaatnya 

adalah untuk orang yang bersangkutan. 

Untuk itu dalam proses pengembangan akhlak haruslah berorientasi 

pada tujuan awal dari didikan yakni mengembangkan akhlak itu sendiri agar 

tercapai tujuan yang dikehendaki, baik secara individu maupun kelompok, 

Dimana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam Islam adalah 
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terciptanya kemampuan seorang ibu dalam menata kehidupan keluarga nya, 

dengan cara mengembangkan akhlak dan keterampilan pada keluarga.
28

 

                                                           
28

 Abbudin Nata,  Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), 

H. 143-147 
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BAB III 

BIOGRAFI  MAMAH DEDEH DAN PROFIL DESA WONODADI 

 

A. Biografi Dedeh Rosyidah Syarifudin 

1. Latar belakang keluarganya 

Da’iyah kondang mamah dedeh yang sering muncul di layar televisi 

pada Chanel Indosiar ini bernama lengkap Dedeh Rosyidah Syarifudin. 

Mamah Dedeh mulai membumingkan namanya “Mamah dan Aa” yang 

ditanyangkan pada pukul 05:00 sampai dengan 06:00 dan sekarang berubah 

jam tanyang dari pukul 06:00 sampai dengan 07:00, Sang da’iyah berasal dari 

Ciamis. Mamah dedeh dari kecil memang sudah dibesarkan di lingkungan 

pesantren. Mamah dedeh mempunyai hobi melukis dan bercita-cita menjadi 

pelukis profesional. Hobinya ini tidak didukung oleh sang ayah yang 

bernama, K.H. Sujai (Alm) yang juga seorang mubaligh. Oleh karena itu pada 

tahun 1968 mamah dedeh dikirim ke Jakarta untuk melanjutkan prndidikan 

tinggi di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Ciputat pada tahun 1968. Sejak kuliah Mamah Dedeh sudah aktif mensyiarkan 

Agama Islam ke kampung – kampung karena memang kemampuan menjadi 

muballigoh seperti sang ayah sudah terdiri didiri Mamah dalam 

ruanglingkupnya. 
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2. Mamah Dedeh dan Suaminya 

Pada saat Mamah dedeh kuliah beliau bertemu  dengan idaman 

hatinya yang bernama Drs. H. M. Syarifuddin yang kelak menjadi 

pendamping hidupnya. Suaminya juga anak dari seorang mubaligh di 

Jakarta yang bernama KH. Hasan Basri yang masih keturunan dari Guru 

Mughni. Mamah dedeh menikah pada tahnin 1970 ketika menginjak 

tahun ketiga kuliah. Mamah dedeh secara sederhana dan tidak dirayakan. 

Setelah usai menikah Mamah dedeh kembali ke kampus untuk 

melanjutkan kuliah dan tetap tinggal diasrama kampus, seminggu sekali, 

setiap sabtusiang, Mamah Dedeh dijemput suaminya untuk pulang 

kerumah orangtuanya di Tanah Abang. Tiap kali pulang ke rumah 

mertuanya, mamah dedeh membntu melakukan pekerjaan rumah tangga, 

termasuk bersih-bersih rumah, memasak dan sebagainya. Dan pada hari 

senin subuh, barulah sang Da’iyah ini dianarkan kembali ke Asrama oleh 

suami. 

Menikah sambil kuliah tidak menjadi halangan bagi Mamah 

dedeh, karena ia menjalaninya dengan senang hati. Empat tahun setelah 

menikah, yaitu tahun 1974, mamah dedeh melahirkan anak pertama. 

Waktu itu, ia sudah lulus kuliah dan pulang ke rumah mertuannya. Lima 

tahun kemudian, setelah punya dua anak, Mamah dedeh pindah ke Depok 

dan disinilah ia melahirkan dua anak lagi. Karena dulunya terbiasa hidup 
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di kampung dan terbiasa bekerja, mengurus anak – anak bukan masalah 

baginya. 

B. Gambaran Umum Desa Wonodadi 

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Wonodadi 

Nama Desa Wonodadi  berasal dari kata Wono yang artinya Hutan dan  

kata Dadi artinya jadi atau terbentuk,  maka Wonodadi artinya Hutan yang 

terbentuk menjadi perkampungan. Pada jaman dahulu Desa Wonodadi adalah 

hutan brantara yang konon cerita penduduk asli berasal dari kolonisasi dari 

Jawa tengah atau Transmigrasi Desa Wonodadi berdiri pada tahun 1910 dan 

sudah mengalami tiga regenerasi pemekaran daerah Kabupaten dari 

kabupaten Lampung selatan, Tanggamus dan sekarang kabupaten Pringsewu. 

Jumlah Penduduk Desa Wonodadi berjumlah 2213 jiwa. 

 Desa Wonodadi saat ini sudah semakin beragam suku dan budaya, ada 

suku Lampung, Jawa, Padang, Batak, Sunda, Banten, Cina dan  mereka  

saling hidup berdampingan. Kepala desa Wonodadi pertama adalah bapak 

Wongso yang menjabat dari tahun 1910 sampai 1915 dan sampai saat ini 

sudah 17 kepala desa yang memimpin desa Wonodadi.
1
 

a) Batas Wilayah Desa 

Letak geografis  Desa Wonodadi, terletak diantara: 

Sebelah Utara : Pekon Tulung agung dan Pekon Wonodadi   

 Utara. 

                                                           
1
Dokumentasi Desa Wonodadi, tahun 2016. 
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Sebelah Selatan : Desa Way layap Kabupaten Pesawaran 

Sebelah Barat : Pekon Wonosari dan Pekon Tambahrejo 

Sebelah Timur : Pekon Gadingrejo
2
 

b) Luas Wilayah Desa 

1. Pemukiman  : 310 ha 

2. Pertanian sawah : 270 ha 

3. Ladang   :   80 ha 

4. Hutan   :   -    

5. Rawa-rawa  :   - 

6. Perkantoran  :   16 ha 

7. Sekolah  :   35 ha 

8. Jalan   :     8 ha 

9. Lapangan sepak bola :     3 ha 

c) Orbirasi  

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat  : 0,50 KM 

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit 

3. Jarak ke ibu kota kabupaten   : 7 KM 

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten  : 0,45 jam 

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

1. Kepala keluarga : 2213 jiwa 

2. Laki-laki  : 5323 orang 

                                                           
2
Dokumentasi Desa Wonodadi, tahun 2016. 
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3. Perempuan  : 5022 orang 

 

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan 

a. Kondisi Sosial 

a) Pendidikan 

1. SD/MI  : 1.250 Orang 

2. SLTP / Mts : 1.040 orang 

3. SLTA / MA :    905 orang 

4. S1 / Diploma :      87 orang 

5. Putus sekolah :      115 orang 

6. Buta huruf :        45 orang 

b) Lembaga Pendidikan 

1. Gedung TK / PAUD : 4 buah / lokasi di desa I,II,VII 

2. SD / MI  : 8 buah / lokasi di desa II,III,IV,V,VII 

3. SLTP / Mts  : 2 buah / lokasi di desa II danV 

4. SLTA / MA  : 2 buah / lokasi di desa II dan VII 

5. Perguruan tinggi : 1 buah / lokasi desa VII 

c) Kesehatan  

1. Kematian bayi 

a. Jumlah bayi lahir pada tahun ini  : 47 orang 

b. Jumlah bayi meninggal pada tahun ini  : 2 orang 
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2. Kematian ibu melahirkan 

a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini  : 47 orang 

b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahin ini:   -  

3. Cakupan imunisasi 

a. Cakupan imunisasi polio 3  : 467 orang 

b. Cakupan imunisasi DPT-1  :   84 orang 

c. Cakupan imunisasi cacar   :   73 orang 

4. Gizi balita 

a. Jumlah balita    : 535 orang 

b. Balita gizi buruk    :     - 

c. Balita gizi baik    : 373 orang 

d. Balita gizi kurang    :   20 orang 

5. Pemenuhan air bersih 

a. Pengguna sumur galian   : 215 KK 

b. Pengguna air PAH   :   83 KK 

c. Pengguna sumur pompa   :   15 KK 

d) Keagamaan  

1. Data keagamaan Desa Wonodaditahun 2016 

Jumlah penduduk : 

a. Islam : 10,279 orang 

b. Katolik :        30 orang 

c. Kristen :        28 orang 
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d. Hindu :      - 

e. Budha :          8 orang 

2. Data Tempat Ibadah  

Jumlah tempat ibadah  

a. Masjid  : 9   buah 

b. Musolla  : 18 buah 

c. Gereja  :     - 

d. Pura  :     - 

e. Vihara  :     - 

 

3.  Kondisi Masyarakat yang Menonton Televisi 

Televisi saat ini merupakan media massa yang sangat populer 

dikalangan masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia. Hampir 90 

persen masyarakat yang tinggal di desa wonodadi memanfaatkan televisi 

untuk kehidupan sehari-hari  nya, sebagai sarana hiburan, informasi, edukasi 

dan lain sebagainya. Televisi seakan magnet bagi setiap orang untuk 

menontonnya. Orang akan mampu melupakan kegiatannya demi menonton 

sebuah tayangan televisi faforitnya. 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah Masyarakat 

desa Wonodadi yang sering menyaksikan tayangandakwah  mamah dedeh 

khususnya ibu-ibu rumah tangga terpengaruh dalam mengembangkan 

akhlakul karimah di keluarga. Karena isi dakwah seorang da’iyah mamah 
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dedeh sangat mudah dipahami dan sesuai dengan problematika yang di alami 

dalam kehidupan sehari-hari di keluaga. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil penelitian dengan cara wawancara dengan beberapa ibu-ibu yang 

memenuhi kriteria untuk menjadi sampel tentang tayangan televisi dakwah 

mamah dedeh terhadap ibu-ibu dalam mengembangkan akhlakul karimah di 

keluarga. Berikut hasil wawancara dengan ibu Titi sari : 

“hampir setiap hari menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh di 

Indosiar, disamping kesibukannya sebagai ibu rumha tangga beliau selalu 

menyempatkan menonton acara tersebut, walau pun dalam sehari beliau 

setidak nya menyaksikan tidak sampai habis, beliau selalu meluangkan 

waktu kurang lebih pukul 06.30 sampai 07.00 pagi, beliau megatakan 

dakwah mamah dedeh sangat mudah dipahami dan solusinya mudah 

dicontohkan untuk dirinya sendiri dan keluarga”
3
 

 

Senada juga dengan statement ibu Supinah, beliau mengatakan bahwa:  

“ beliau juga sering menonton dakwah mamah dedeh di indosiar setiap 

pagi, selain kesibukannya berjualan diwarung kecil-kecilan beliau selalu 

menyempatkan untuk meyaksikan acara tersebut. Beliau sangat menyukai 

gaya ceramah mamah dedeh karna selain mudah dipahami juga membuat 

beliau lebih enjoy dan sabar menghadapi kenyataan hidup” 

 

 Hal ini juga ditambahkan oleh ibu Narti selaku ketua yasinan ibu-ibu 

desa wonodadi, beliau mengatakan bahwa : 

“ menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh tidak dilakukannya setiap 

hari, tetapi beliau menyaksikannya kurang lebih seminggu 2 sampai 3 kali 

saja, beliau menyisihkan waktu nya untuk menonton dalam kesibukannya 

yang mengurus rumah dan mengasuh cucu nya yang masih kecil yang 

ditinggal bekerja jauh oleh orang tuanya. Beliau mengakui bahwa dakwah 

mamah dedeh selalu memberikan solusi dalam hidupnya, tema-tema 

ceramahnya cenderung sangat sering dialaminya”
4
 

 

                                                           
3
  Titi Sari,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  01 Mei 2017. 

4
Narti,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  01 Mei 2017. 
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Selain itu ibu Sri Martuti mengatakan bahwa : 

“ saya sangat menyukai dakwah mamah dedeh, penyampaian dakwahnya 

ceplas-ceplos, tidak ragu. Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang dihafal juga 

seakan-akan diluar kepala ketika dibutuhkan untuk menguatkan penjelasan. 

Beliau menyaksikannya hampir setiap pagi sampai selesai, saking ngefans 

nya sama mamah dedeh beliau pernah bertemu langsung dengan mamah 

dedeh disuatu acara pengajian yang di adakan di sekitar desa tepatnya di 

Kabupaten Pringsewu “
5
 

 

 Ibu Junaeni, beliau mengatakan bahwa : 

“beliau rutin menyaksikan dakwah mamah dedeh walaupun tidak setiap hari 

mungkin 2 kali dalam seminggu. Karena kesibukannya mengurusi rumah 

tangga dan pekerjaan rumah, tetapi beliau sangat suka dengan watak 

mamah dedeh, beliau mengakui bahwa tema – tema ceramahnya sangat 

bermacam-macam dari mulai seputar pernikahan, cara bersuci, fiqih, solat, 

mengurus anak dan suami. Dakwah nya pun sangat memberikan efek baik 

untuk perkembangan akhlak keluarganya”
6
 

 

 Lain halnya dengan ibu fera, beliau mengatakan bahwa : 

“ beliau juga sering menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh, hampir 

setiap hari, karena menurutnya mamah dedeh beda dengan penceramah 

lainnya, dakwahnya bisa menyentuh,selain tegas beliau pun sering 

mengeluarkan candaan yang tidak diduga. bisa dibilang saya sangat 

terpengaruh dengan dakwah mamah dedeh, masalah-masalah yang dibahas 

tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dialami ibu fera selama 

berkeluarga “
7
 

 

 Ibu wahyu juga berpendapat bahwa : 

“ beliau sering menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh, tidak setiap 

hari, tetapi dalam seminggu pasti beliau menonton nya bersama sang suami, 

menurutnya dakwah mamah dedeh sangat masuk akal untuk di pahami dan 

dimengerti, bahasa penyampainnya pun mudah dimengerti. Mamah dedeh 

tidak seperti seorang pendakwah tetapi seperti orang biasa umumnya. Ibu 

wahyu sangat sering menerapkan solusi yang di berikan mamah dedeh 

kepada suaminya, contoh nya : memanjakan suami agar betah dirumah dan 

                                                           
5
Sri Martuti,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  01 Mei 2017. 

6
Junaeni,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  02 Mei 2017. 

7
Fera,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  02 Mei 2017. 
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tidak melirik perempuan lain. baginya dakwah mamah dedehsangat 

mempengaruhi akhlakul karimah dalam keluarga”
8
 

 

 Pendapat ini juga ditambahkan oleh ibu Darti selaku anggota 

pengajian Masjid Al-Huda desa Wonodadi. 

“ selain mengikuti pengajian di desa Wonodadi beliau juga tidak kalah 

sering mengikuti tayangan dakwah mamah dedeh di televisi setiap paginya, 

selain usianya yang senja beliau selalu meyempatkan waktu pagi nya untuk 

menonton setidaknya 30 sampai 40 menit dalam sehari. Diusia yang senja 

beliau hanya ingin menghabiskan waktu nya untuk beribadah dan 

mendengarkan tentang ajaran islam lalu menerapkan dihidupnya. Selain 

suka dengan mamah dedeh, Dakwahnya pun sering diterapkan 

dikeluarganya, dari hal sepele sampai hal sebesar apapun”
9
 

 

 Menurut ibu Jumirah berpendapat bahwa : 

“ hampir tiap hari menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh, karna 

untuk saya pribadi dapat membantu kebingungan-kebingungan sehari-hari 

tentang masalah apa saja yang mulai dari masalah rumah tangga, sikap 

sehari –hari dll “
10

 

 

 Menurut ibu Jubaidah juga melontarkan pendapat bahwa : 

“ beliau tidak menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh setiap hari 

tetapi dalam seminggu hanya menyaksikan kurang lebih 3 sampai 4 kali 

saja, menurutnya dakwah mamah dedeh itu sangat baik, cara 

penyampaiannya yang lugas juga terkadang ada unsur menghibur jadi tidak 

terlalu monoton, tetapi bahasa yang digunakan memang kurang baik, tetapi 

beliau juga sering menerapkan solusi yang disampaikan mamah dedeh”
11

 

 

 Ibu Marlina juga mengatakan bahwa : 

“ menyaksikan dakwah mamah dedeh hampir setiap hari berturut-turut, dari 

mulai sehabis solat subuh beliau selalu stand by di depan televisi hanya 

untuk menyaksikan dakwah mamah dedeh di indosiar, menyaksikannya 

selalu sampai selesai. Dakwah mamah dedeh sangat mendidik dan gaya 

                                                           
8
Wahyu,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  03 Mei 2017. 

9
Darti,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  03 Mei 2017. 

10
Jumirah,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  04 Mei 2017. 

11
 Jubaidah,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  04  Mei 2017. 
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menyampaikannya tidak terlalu formal seperti pendakwah lainya. Tidak 

hanya masalah solusi keluarga sakinah saja yang sering beliau terapkan, 

tetapi fashion yang dipakai mamah dedeh juga “
12

 

 

 Ibu Suyati juga berpendapat bahwa : 

“ beliau awalnya tidak terlalu suka dengan dakwah mamah dedeh, tetapi 

karna sering berkumpul dengan ibu-ibu yang menyukai dakwah mamah 

dedeh, beliaupun penasaran dan mulai mengikuti dakwah mamah dedeh di 

indosiar setiap pagi, lama kelamaan beliau menjadi suka dan paham dengan 

dakwah yang disampaikannya, banyak juga problema dikeluarga yang 

sering menjadi pertanyaan di acara tersebut membuat beliau menjadi 

penasaran untuk terus menyaksikan setiap paginya “
13

 

 

Pendapat ini juga dikuatkan dengan ibu Safirti selaku istri kepala desa 

Wonodadi beliau mengatakan bahwa : 

“ selain sebagai anggota pengajian masjid Al-Huda Wonodadi beliau juga 

mengaku sudah 2 kali bertemu dan menyaksikan langsung dakwah mamah 

dedeh, beliau hampir setiap hari menyaksikan tayangan dakwah mamah 

dedeh, dan menyaksikannya pun selalu sampai selesai, selasin bahasanya 

yang mudah dipahami mamah dedeh pun selalu bertindak lucu saat 

menyampaikan dakwahnya. Tayangan dakwah mamah dedeh sangat cocok 

untuk ibu-ibu selain dari tema-tema ceramah nya yang menarik dan tidak 

kalah dengan ayat-ayat dan hadits yang dikeluarkan. Waktu dan jam 

penayangannya pun pas, sehingga ceramahnya lebih berkualitas dan mudah 

dimengerti maksudnya, jadi sangat mempengaruhi keadaan rumah tangga 

atau berkeluarga ”
14

 

 

Berdasar kan keterangan di atas maka dapat disimpukan bahwa 

tayangan dakwah mamah dedeh sangat mempengaruhi ibu-ibu desa 

wonodadi dalam mengembangkan akhlakul karimah  di keluarga. 

Begitu banyaknya tayangan ceramah yang ada di televisi yang paling 

sering ditonton kebanyakan  ibu-ibu adalah tayangan ceramah mamah dedeh 

                                                           
12

Marlina,  Masarakat Desa Wonodadi,  Hasil Wawancara, tanggal  06  Mei 2017. 
13
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yang tayang di indosiar, Seiring berjalannya episode tayangan ceramah 

mamah dedeh ini tidak bosan-bosannya di gemari oleh para ibu-ibu yang 

memang menyukai acara dakwah ini.Acara ini ditayangkan setiap hari pukul 

06-00 sampai 07-00 pagi. 

Kebanyakan ibu-ibu mengakui bahwa mereka mulai menyaksikannya 

dari pukul 06-30 sampai selasai, karena mereka harus mengerjakan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu. Dan mereka menonton acara tersebut 

biasanya dalam seminggu hanya beberapa kali saja, misalnya dihari libur 

yaitu jumat, sabtu dan minggu.  

Menurut sebagian ibu-ibu desa wonodadi acara ini sangat lah mudah 

untuk di terima, penyampaian dakwah yang di berikan mamah dedeh sangat 

mudah di mengerti, dan tema-tema ceramah nya setiap hari selalu berganti 

dengan uraian masalah yang sering di alami oleh kehidupan sehari-hari di 

masyarakat umumnya, sehingga mudah diterapkan dikehidupan sehari-hari. 

Tayangan ceramah mamah dedeh sangatlah mempengaruhi para ibu-ibu desa 

wonodadi, banyak tema-tema ceramah yang selalu diingat para ibu-ibu yang 

menurutnya sering  di praktikan dikehidupan  sehari-hari.  

 



 
56 

 

BAB IV 

TANGGAPAN IBU-IBU TERHADAP TAYANGAN TELEVISI TENTANG 

DAKWAH MAMAH DEDEH DALAM MENGEMBANGKAN AKHLAKUL 

KARIMAH KELUARGA DI DESA WONODADI 

 

Setelah penulis mengumpulkan data-data dari hasil interview atau 

wawancara yang berkaitan dengan responden yang berkaitan dengan judul karya 

tulis ini yaitu tayangan televisi tentang dakwah mamah dedeh terhadap ibu-ibu 

dalam mengembangkan akhlakul karimah keluarga di desa wonodadi, yang 

kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah 

selanjutnya penulis akan menganalisa data-data yang penulis kumpulkan tersebut.  

Sesuai dengan teknik analisa yang dipilih oleh peneliti, yaitu menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa data yang telah peneliti 

kumpulkan dari interview  (wawancara), observasi, dan dokumentasi selama 

peneliti mengadakan penelitian di Desa Wonodadi Kabupaten Pringsewu, maka 

data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti 

sesuai dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

A. Tayangan Televisi Dakwah Mamah Dedeh bagi Ibu-ibu 

Televisi merupakan suatu alat media massa yang sangat penting, karena 

pada televisi semua khalayak atau mad’u bisa memperoleh informasi dakwah 

dengan sangat mudah. Seperti tayangan televisi tentang dakwah mamah dedeh ini 

sudah tidak asing didengar. Seperti yang sudah dijelaskan di bab II bahwa Efek 
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kognitif yaitu berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau 

dipersepsi  khalayak, dalam penelitian ini efek kognitif ditinjau dari pengetahuan 

responden tentang tayangan dakwah yang disajikan dalam mengembangkan 

akhlak keluarga, yang meliputi apakah responden mendapat pengetahuan 

mengenai perkembangan akhlakul karimah seperti faktor yang menyebabkan 

kurangnya akhlak yang ada didalam diri keluarga. 

Berdasarkan jawaban responden pada wawancara penelitian diketahui 

bahwa dari 13 orang sebanyak 8 responden mengatakan dalam penerapan setelah 

menyaksikan tayangan dakwah Mamah Dedeh di televisi kebanyakan masyarakat 

langsung mengamati hal-hal yang terjadi dalam keluarga dan mengambil nilai 

positif dan berkaitan dengan materi apa saja yang disampaikan Mamah Dedeh 

masyarakat menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara mengembangkan akhlak 

pada keluarga dengan menyaksikan ditelevisi setiap hari. Dan sebanyak 5 

responden juga menggemari Mamah Dedeh dikarenakan cara penyampaian 

dakwahnya yang apa adanya dan isi materinyapun mencakup tentang akhlak 

seseorang. Dengan demikian cukup banyak masyarakat yang berminat 

menyaksikan acara dakwah ditelevisi untuk mencari pengetahuan tentang 

bagaimana cara mengembangkan akhlakul karimah dan juga mengetahui apa 

faktor penyebab kurangnya akhlak seseorang diantaranya: kurangnya ketaqwaan 

kepada Allah, kurangnya pengetahuan tentang akhlak baik dan buruk, dan faktor 

lingkunganPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tayangan dakwah 
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mamah dedeh ditelevisi terhadap ibu-ibu dalam mengembangkan akhlakul 

karimah dalam kelurga. 

Efek Afektif, dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan 

perasaan atau emosi tertentu berdasarkan data pada diketahui bahwa dari 8 

responden merasa mempunyai keing8inan dan motivasi yang lebih untuk 

mengembangkan akhlak keluarga setelah menyaksikan tayangan dakwah, dan 5 

responden mengatakan bahwa mereka senang dengan sikap yang dimiliki mamah 

dedeh yang apa adanya. Dengan demikian mayoritas masyarakat merasakan 

sangat berpengaruh ketika menyaksikan tayangan dakwah tersebut, mereka dapat 

mencontohkan solusi yang disampaikan. 

Sedangkan, Efek Behavioral dalam penelitian ini yaitu merujuk pada 

prilaku yang nyata yang dapat diamati, meliputi pola-pola tindakan , kegiatan atau 

kebiasaan prilaku, keyakinan untuk lebih berhati-hati, dan keyakinan pada 

keluarga dan memperdalam pengetahuan agama, lebih dalam menanamkan agama 

agar lebih tercipta akhlakul karimah dalam keluarga. 

Dengan demikian pengembangan akhlakul karimah dalam keluarga pada 

masyarakat desa Wonodadi sangat dipengaruhi oleh tayangan dakwah dimedia 

televisi, mereka berpendapat bahwa tayangan dakwah ditelevisiada lah sarana 

untuk meningkatkan pengetahuan yang belum ditemui dalam masarakat. 

Masyarakat lebih terpengaruh oleh tayangan dakwah yang disampaikan di media 

televisi karena konsep dari tayangan dakwah mamah dedeh yang di tayangkan 

setiap hari ini diakui masyarakat sangat mempermudah untuk mencari tahu dan 
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mengatasi problema-problema kehidupan misalnya dikeluarga, mengetahui 

problema apa saja kah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

membuat pikiran kita menjadi terbuka. Selain itu mereka juga bisa ikut merasakan 

berbagai dan menjadikannya cermin diri untuk mendapat inspirasi dalam hal ini 

membahas tentang solusi apa saja untuk mengambangkan akhlakul karimah 

keluarga.  

 

B. Pesan Dakwah Mamah Dedeh dalam Pengembangan Akhlak Keluarga 

Adapun sebagian dakwah mamah dedeh yang mempengaruhi perkembangan 

akhlakul karimah keluarga diantaranya yaitu: 

1. Manfaatkan tahun baru  

menjelang akhir tahun masehi kebanyakan umat islam tidak 

memanfaatkan dengan baik, seharusnya masyarakat dihimbau untuk misalnya 

muhasabah dan mengoreksi diri.  Mamah dedeh mengajak umat islam untuk 

menelisik banyak nya ibadah kita. Disitulah tugas seorang ibu harus bisa 

mengarahkan keluarga misalnya anak, suami agar lebih banyak berzikir dan 

beribadah di malam tahun baru disana waktunya untuk mensyukuri segala 

nikmat yang Allah berikan, bukannya untuk melakukan hal-hal yang kurang 

bermanfaat.  

2. Selalu harmonis dengan suami  

faktor yang paling sering menyebabkan pertengkaran suami istri 

hingga berakhir perceraian adalah ketika sang suami yang seharusnya 
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memberi nafkah kepada anak dan istri sudah tidak berpenghasilan atau gaji 

pas-pasan, sebagai seorang istri kebanyakan tidak  luput dari tuntutan 

membeli ini dan itu. Sehingga membuat suami merasa minder dan tidak 

mampu untuk membahagiakan keluarga, seharusnya sebagai seorang istri 

dianjurkan tidak banyak menuntut, tapi sebaliknya yaitu memberi semangat 

kepada suami agar lebih giat bekerja dan selalu bersikap lembut kepada 

suami. 

3. Mendidik anak dengan baik 

Orang tua adalah kunci utama agar seorang anak bisa shaleh dan 

shalehah. Pembentukan karakter dan akhlak yang kuat dimulai dari orang 

tua khususnya seorang ibu, mengajarkan keimanan kepada anak 

a. Mendidik anak tentang tauhid. 

b. Mendidik anak untuk mengenal ibadah (shalat). 

c. Hak-hak anak berkaitan dengan syariat islam. 

d. Mengajari dan mencontohkan anak tentang ibadah yang wajib dan 

Sunnah atau amalan lainnya. 

4. Tentang pesan dakwah lainnya yaitu : akidah dan akhlak, hukum fiqih, 

hukum karma, kesurupan, kewajiban menyuruh anak untuk berhijab atau 

menutup aurat, bergaul dengan lain agama, sebagai umat islam kita harus 

bersyukur, mengajarkan untuk selalu berdzikir kepada Allah dan lain 

sebagainya. 
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C. Tanggapan Ibu-ibu terhadap Tayangan Televisi Dakwah Mamah Dedeh 

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab pendahuluan dan landasan 

teori pada bab II bahwa tayangan televisi tentang dakwah mamah dedeh terhadap ibu-

ibu memang sangat berpengaruh dalam perkembangan akhlakul karimah didalam 

keluarga. 

Dalam pembahasan bab II disebutkan bahwa tayangan dakwah ditelevisi 

mampu  mengetahui dunia sekitar, memperluas wawasan, memperkaya pengalaman 

hidup, selain itu televisi merupakan media yang dapat memberikan informasi secara 

cepat kepada masyarakat luas. 

Menurut data yang diperoleh dilapangan sebagaimana telah dituliskan dalam 

bab III tersebut menunjukkan bahwa tayangan dakwah mamah dedeh ditelevisi ini 

sangat berpengaruh, berdasarkan jawaban responden ibu safitri mengatakan “selain 

sebagai anggota pengajian masjid Al-Huda Wonodadi beliau juga mengaku sudah 2 

kali bertemu dan menyaksikan langsung dakwah mamah dedeh, beliau hampir setiap 

hari menyaksikan tayangan dakwah mamah dedeh, dan menyaksikannya pun selalu 

sampai selesai, selain bahasanya yang mudah dipahami mamah dedeh selalu 

mengeluarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis untuk memperkuat dakwahnya. Sehingga 

mempermudah ibu-ibu dalam mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarga. 

Dan kebanyakan masyarakat mengetahui akhlakul karimah, namun untuk 

melaksanakannya belum seluruhnya dari responden dapat melaksanakannya, hal ini 

dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat mereka dalam mengembangkan 

akhlakul karimah keluarga. Contohnya kurangnya ketaatan kepada Allah, faktor 
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ekonomi, ketaatan pada suami, lingkungan kurang mendukung serta adanya anggapan 

bahwa akhlakul karimah itu sulit dikembangkan karena hanya manusia yang sangat 

awam, hal ini juga tentu mempengaruhi pengembangan akhlakul karimah keluarga. 

Sebagian ibu-ibu 8 orang mengatakan dalam penerapan setelah melihat 

tayangan dakwah di televisi kebanyakan mereka langsung mengamati hal-hal yang 

terjadi dalam keluarganya dan mengambil nilai-nilai positif dan berkaitan dengan 

materi yang disampaikan Mamah dedeh, masyarakat menjadi lebih tahu tentang 

bagaimana menerapkan dan memgembangkan akhlakul karimah didalam keluarga 

dengan menyaksikan tayangan dakwah ditelevisi setiap hari. Dan sebanyak 5 orang  

mengatakan bahwa menggemari Mamah Dedeh dikarenakan penyamaian ceramah 

yang apa adanya dan isi materinya pun mencakup tentang akhlakul karimah . dengan 

demikian cukup banyak masyarakat yang berminat menyaksikan acara dakwah di 

televisi untuk mencari pengetahuan untuk perkembangan akhlak diantaranya: 

kurangnya ketaqwa’an kepada Allah, kurangnya pengetahuan tentang agama, dan 

lingkungan sekitar.  

Seperti hal nya yang disampaikan dalam landasan teori bahwa akhlakul 

karimah bersumber dari dua sumber yaitu: Sumber akhlak adalah wahyu (Al-Qur’an 

dan Al-Hadits). Sebagai sumber akhlak wahyu menjelaskan bagaimana berbuat baik. 

al-Qur’an bukanlah hasil renungan manusia, melainkan firman Allah SWT yang 

maha pandai dan Maha bijaksana. Setiap muslim berkeyakinan bahwa isi al-Qur’an 
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tidak dapat dibuat dan ditandingi oleh bikinan manusia. Sumber akhlak yang kedua 

yaitu al-Hadits meliputi perkataan, ketetapan dan tingkah laku Rasulullah SAW. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan diatas, berdasarkan hasil penelitian 

lapangan yang dipadukan dan di dukung dari buku penunjang, maka dapat 

penulis simpulkan: 

1. Tayangan dakwah ditelevisi saat ini tidak hanya pesan-pesan saja yang 

disampaikan tetapi pengaruh terhadap sipenerima atau penontonnya 

apabila dilakukan dalam kondisi waktu yang cukup lama, melalui televisi 

(tayangan ceramah) pesan akan sangat mudah disampaikan kepada ribuan 

masyarakat secara serentak dan pesan dakwah juga dapat diterima 

masyarakat. 

2. Tayangan dakwah mamah Dedeh terhadap ibu-ibu dalam 

mengembangkan akhlakul karimah dalam keluarga yang disajikan media 

massa memberikan pengaruh positif  kepada masyarakat Desa Wonodadi 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, meskipun hanya sebagian 

responden yang menjawab mempengaruhi mereka dalam perkembangan 

akhlak keluarga. Dalam mengembangkan akhlakul karimah sebenarnya 

responden sudah banyak mengetahui tetapi untuk menerapkannya belum 

seluruhnya dari responden untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat hanya suka dengan gaya 
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bicara dan sosok mamah dedeh saja. Ada pun faktor yang menghambat 

mereka yaitu seperti faktor ekonomi, kurangnya iman, lingkungan yang 

kurang mendukung dan pengalaman pengetahuan yang mendasar. 

 

B. Saran 

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan 

bersifat deskriptif maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis 

memberikan saran dan masukan berdasarkan data-data dan temuandi lapangan 

sebagai berikut : 

1. Agar masyarakat khususnya keluarga lebih aktif dalam meningkatkan nilai 

keagamaan baik meliat media massa ataupun secara langsung dari 

kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, karena dengan hal tersebut 

dalapt menambah pengetahuan dan keimanan dalam mengembangkan 

akhlakul karimah dalam keluarga. 

2. Tokoh masyarakat seharusnya lebih memberikan perhatian dan 

meningkatkan lagi kegaitan keagamaan dalam memperkuat iman dan 

pengetahuan tentang perkembangan akhlakul karimah sehingga 

masyarakat bisa mengetahui dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. 

3. Pihak media hendaknya dalam menayangkan acara keagamaan dapat 

meningkatkan jadwal tanyang, karena dengan menayangkan acara 

keagamaan dan memunculkan peran da’i yang berkualitas dalam 

menyampaikan ajaran-ajaran Islam, selain itu masyarakat juga bisa 
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memperoleh informasi tanda harus datang langsung ke studio dan lebih 

sering meluangkan waktu untuk tetap aktif menyaksikan acara dakwah di 

televisi. 


