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ABSTRAK
PROGRAM BERITA ISLAMI TRANS TV DALAM MENINGKATKAN

PENGETAHUAN SEJARAH PERADABAN ISLAM BAGI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Oleh
Iin Mustanginah

Program televisi mempunyai karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi,
memprovokasi, dalam hal psitif maupun negatif dan mampu mengubah sikap
seseorang dari pendiam menjadi agresif, hal ini disebabkan oleh daya rangsang
televisi yang sangat tinggi. Program berita Islami telah hadir sebagai penambah ilmu
pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa.

Program berita Islami masa kini adalah salah satu program yang memberikan
informasi tentang dunia Islam yang dikemas dengan sangat apik. Program ini biasa
disebut dengan program “Beriman”, program acara ini hadir setiap hari senin – jumat,
siang hari pada pukul 11.30 WIB – 12.00 WIB dan  pada sore hari pukul 16.30 WIB
– 17.00 WIB. Tema yang disuguhkan dalam program berita Islami masa kini yakni
seputar masalah akidah, fiqih, sejarah peradaban Islam dan seputar Islam lainnya.

Penelitian ini penulis fokuskan pada tayangan berita Islami masa kini yang
bertema sejarah peradaban Islam. Beberapa tema yang dihadirkan yaitu Pengaruh
Islam Terhadap Renaissance negara Eropa, Sejarah perang di Bulan ramadhan yang
menangkan oleh umat Islam.

Untuk meneliti tentang program berita tersebut, dirumuskan masalah yaitu:
Bagaimana program berita Islami Masa Kini Trans TV dalam meningkatkan
pengetahuan Sejarah Peradaban Islam bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. Dengan objek penelitian Mahasiswa
jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2012 dan 2013.

Dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa program berita Islami Masa Kini
Trans TV dapat meningkatkan pengetahuan sejarah peradan Islam. Hal tersebut
dikarenakan Trans TV senantiasa memperhatikan muatan yang harus ada di setiap
televisi. Diantaranya yaitu adanya sebuah konflik didalam penayangan ini bisa
membuat ketertarikan mahasiswa karena menghadirkan sesuatu pandangan yang
berbeda dan kadang bertentangan dengan kebiasaan manusia. Serta konsisten dalam
menghadirkan tentang dunia Islam dengan bahasa ringan dan mudah dimengerti dan
waktu penayangan (Timing) yang bisa dijangkau waktunya oleh mahasiswa.
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MOTTO

                        
               

Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan

tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu,

dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.(QS. Yusuf: 111)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan interpretasi dalam

memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat judul

skripsi ini. “PROGRAM BERITA ISLAMI TRANS TV DALAM

MENINGKATKAN PENGETAHUAN SEJARAH PERADABAN ISLAM BAGI

MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN

RADEN INTAN LAMPUNG”.

Program; Kata “program” itu sendiri berasal dari bahasa inggris

“programme” atau “prgram” yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang

penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi

menggunakan istilah “siaran” yang didefenisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan

yang disajikan dalam berbagai bentuk. Dengan demikian pengertian program adalah

segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan

audiencenya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat

audience tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah

itu radio atau televisi.1

Program sebagai benda yang abstrak berfungsi memuaskan batiniah, sehingga

yang dirasakan oleh khalayak pemirsa diekspresikan sebagai penilaian objektif, yaitu

1 Morrison M.A Managemen Media Penyiaran (Jakarta: Kencana, 2008), h. 209-210
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bagus dan kurang bagus.2 Program mempunyai karakteristik tertentu yang dapat

memengaruhi, memprovokasi, dalam hal positif maupun negatif dan mampu

mengubah sikap seseorang dari pendiam menjadi agresif, hal ini disebabkan oleh

dsaya rangsang televisi yang sangat tinggi.3

Berita Islami; Kita dapat mendefinisikan bahwa berita adalah informasi yang

penting dan/ atau menarik bagi khalayak audien.4 Maka berita Islami yang penulis

maksud adalah salah satu program televisi swasta yang ada di Indonesia yaitu Trans

TV yang memberikan suatu informasi penting membahas tentang wawasan Islam

didunia.

Program Berita Islami telah hadir sebagai program untuk penambah ilmu

pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa. Dengan program berita Islami

mahasiswa dapat mengetahui suatu informasi tentang perkembangan Islam dimasa

lalu, dan kejadian-kejadian yang sedang terjadi tentang Islam baik dimasa lalu

maupun dimasa sekarang. Misalnya sejarah tentang kontribusi Islam dalam

peradabannya mengembangkan negara Eropa. Karenanya, acara tersebut akan

memberikan sisi positif untuk mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang Islam.

Program berita Islami yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah

program Berita Islami yang terdapat di dalam stasiun televisi swasta di Indonesia

yaitu Trans TV. Program acara ini diberi nama “Berita Islami Masa Kini” atau sering

2 Hidajanto Djamal, Dasar-Dasar Penyiaran (Jakarta: Kencana, 2013), h. 149.
3 Hidajanto Djaal Dasar-Dasar Penyiaran (Jakarta: Kencana 2010), h. 151.
4 Morrison M.A. Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana 2010), h. 8.
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disebut dengan “Beriman”. Program ini hadir setiap hari senin hingga jum’at, siang

hari pukul 11.30-12.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.30-17.30 WIB.5

Materi yang ditayangkan dalam program berita Islami masa kini adalah

masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah serta hukum-hukum islam lainnya dan

juga sejarah peradaban Islam dan seputar Islam lainnya yang dirangkai dalam bentuk

visualisasi dengan penyampaian yang menarik dan juga mudah dimengerti. Namun

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tayangan Berita Islami Masa Kini

Trans TV yang menampilkan tentang Sejarah Peradaban Islam, yakni dimulai dari

episode Mei- Desember 2016. Salah satunya tayangan berita Islami Masakini yaitu

Pengaruh Islam terhadap Renaissance negara Eropa.

Pengetahuan Sejarah Peradaban Islam; Pengetahuan adalah segala sesuatu

yang diketahui berkenaan dengan hal-hal tertentu.6 Sedangkan sejarah peradaban

Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam

dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang.7

Sejarah bagi sebagian orang hanyalah peristiwa masa lalu yang tidak ada

kaitannya dengan peristiwa masa kini. Sebenarnya esensi sejarah itu adalah

perubahan. Perubahan sejarah yang akan terjadi merupakan pengulangan masa lalu,

bukan berarti kembali ke masa lalu atau sebaliknya membebaskan diri dari masa lalu.

5 Observasi Penulis Program Berita Islami Trans TV, tanggal 13 Januari 2016 pukul 11. 30
WIB

6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia (jakarta: Balai Pustaka, 2007),
h..  1121.

7 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 3.
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Yang berarti disini dengan sejarah kita mampu melakukan perubahan atau

merekontruksi peristiwa-peristiwa masa lalu menjadi lebih berarti bagi masa depan

masyarakat.

Maka dari itu, dengan arti sejarah yang sangat penting berarti informasi

tentang sejarah peradaban Islam tentunya juga tidak kalah pentingnya untuk di

pahami oleh mahasiswa muslim guna memberikan semangat untuk mewujudkan

kehidupan yang aman, nyaman, dan religius sesuai Islam. Dan bisa merubah

pemikiran mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

bahwasannya yang pertama apa yang ditayangkan di televisi tidak semuanya hanya

sebagai penghibur namun juga bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam dan

yang kedua adalah bisa menjadikan mahasiswa menambah wawasan dan pengetahuan

tentang sejarah, dimana sejarah bukan hanya sekedar dongeng semata namun juga

bisa dijadikan motivasi bagi mahasiswa untukbersungguh-sungguh belajar agar bisa

memberikan kontribusi pada negara seperti pemuda Islam dahulu yang memberikan

kontribusinya dalam bentuk penemuan-penemuan yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud penelitian ini adalah studi

untuk melihat dengan cermat tentang Program Berita Islami Trans TV dalam

meningkatkan Pengetahuan Sejarah Peradaban Islam bagi Mahasiswa Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul ini adalah

sebagai berikut:

1. Program Berita Islami Trans TV adalah suatu acara yang

memberikan informasi tentang Islam salah satunya yaitu sejarah

peradaban Islam dengan tampilan yang menarik dan berbeda.

2. Objek dan lokasi peneliitian yang terjangkau oleh penulis.

3. Judul skripsi “Program Berita Islami Trans TV dalam

Meningkatkan Pengetahuan Sejarah Peradaban Islam bagi

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden

Intan Lampung” sesuai dengan jurusan penulis yaitu dari

konsentrasi Komunikasi di mana menganalisa secara detail tentang

suatu program Berita Islami yang ada di Trans TV.

C. Latar Belakang

Program berita Islami masa kini adalah salah satu program yang memberikan

informasi tentang dunia Islam yang di kemas dengan apik sesuai masa kini di Trans

TV. Program ini bisa disebut dengan program “Beriman”, program acara ini hadir

setiap hari senin hingga jum’at, siang hari pukul 11.30 WIB-12.00 WIB dan sore hari

pada pukul 16.30 WIB-17.00 WIB. Acara yang disuguhkan dalam program berita
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Islami adalah penayangan seputar Tema yang disuguhkan dalam program berita

Islami masa kini yakni seputar masalah akidah, fiqih, sejarah peradaban Islam yang

dirangkai dalam bentuk visualisasi dengan penyampaian yang menarik dan juga

mudah dimengerti.

Televisi merupakan salah satu media massa yang mempunyai pengaruh cukup

efektif sebagai penyebar pesan-pesan pada khalayak ramai.8 Televisi sebagai media

yang muncul belakangan di banding media cetak dan radio, ternyata memberikan

nilai yang sangat spektakuler dalam sisi-sisi pergaulan hidup manusia saat ini.

Kemampuan televisi dalam menarik perhatian, menunjukkan bahwa media tersebut

telah menguasai jarak geografis dan sosiologis.9

Televisi di Indonesia bukan lagi di lihat sebagai barang mewah, seperti ketika

pertama kali ada. Kini media layar kaca tersebut sudah menjadi salah satu barang

kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat nusantara untuk mendapatkan

informasi.10

Berita Islami telah hadir sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan

bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa tentang perkembangan dan kemajuan

peradaban Islam. Dengan berita tersebut mahasiswa dapat mengetahui suatu

informasi tentang perkembangan, pengetahuan, kejadian-kejadian tentang dunia Islam

8 Samsul Munir, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah 2009), h. 272.
9 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi (Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1996), h. 22.
10Ibid. h. 33.
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baik yang sedang terjadi atau telah terjadi di masa lampau, fenomena dan lain

sebagainya. Karena acara tersebut akan mendapat peringkat yang tinggi apabila

banyak masyarakat khususnya mahasiswa yang menyukai dan akan memberikan

pengetahuan yang bagus untuk mahasiswa sebagai agent of change.

Dalam teori S-R (Stimulus-respon), teori ini beranggapan bahwa sikap dapat

berubah karena adanya rangsangan atau daya tarik yang disebut stimulus dari subyek

yang diterima oleh objek. Kuat lemahnya rangsangan akan menentukan mutu atau

kualitas responden (redaksi, tanggapan, balasan) dari objek yang menerima

stimulus.11

Teori di atas merupakan suatu teori yang penulis amati yang digunakan oleh

Program Beriman Trans TV terhadap mahasiswa tanpa unsur keterpaksaan, maka dari

itu mahasiswa senang dengan teori ini sebagai objek atau response tanpa mereka

ketahui dan sadari karena adanya rangsangan atau daya tarik yang ditampilkan oleh

Program tersebut  dalam memberikan berita Islam di setiap tayangan yang disajikan

kepada Mahasiswa.

Program Beriman Trans TV mencoba menyuguhkan bagaimana setiap berita

Islam dalam setiap episode menjadi pengetahuan dan disukai oleh para penonton

khusunya mahasiswa demi menyebarkan perkembangan dunia Islam di masa lampau

dengan bentuk yang menarik.

11 Rafi’udin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah (Pustaka Setia, 1997) h.
89
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Menarik dalam hal ini adalah waktu tayangan program “Beriman” ini tidaklah

banyak. Yaitu hanya 30 menit kemudian dalam satu episode bisa memberikan dua

atau tiga tema. Dan bisa menarik karena hostnyapun sangat selektif, religius,

berwawasan serta sangat dikenal oleh penonton. Misalnya Shireen Sungkar dan

Teunku Wisnu, Zeze Shihab dan Syahrul Gunawan, Visualisasi dari setiap cerita pun

sangat dikemas dengan apik. Selain tidak menyita waktu mereka menonton program

tersebut juga bisa menambah wawasan dunia Islam.

Sejarah yang membahas berbagai peristiwa masa lalu, jangan di remehkan dan

di biarkan seiring dengan berlalunya waktu, sebab begitu besar makna sejarah bagi

kehidupan manusia.12 Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi

kehidupan manusia. Hal tersebut di karenakan sejarah menyimpan atau mengandung

kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi

perkembangan kehidupan manusia. Pentingnya sejarah peradaban Islam tidak semata-

mata untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun dan abad suatu peristiwa peradaban

Islam di masa lampau. Namun memahami realitas muslim untuk mengetahui suatu

peristiwa peradaban Islam.

                       
               

12Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 13
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Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi
orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum
yang beriman.(QS. Yusuf: 111)

Sejarah ada sebagai gambaran atau sebagai guru yang memberikan penuntun.

Serta menggambarkan keadaan para Nabi dan umat mereka tersebut dan kisah-kisah

tersebut bisa dijadikan tauladan untuk dasar pertimbangan bagi umat manusia dalam

setiap tindakan maupun sikap. Tidak dipungkiri bahwa peradaban Islam yang

ditorehkan oleh Nabi Muhammad, Para Sahabat dan Khulafau Rasyidin itu sangat

menakjubkan bagi semua manusia. Makanya wajar jika Sang MahaTahu (Allah)

memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sejarah adalah sebagai guru.

Di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

mahasiswapun juga mendapatkan matakuliah Sejarah peradaban Islam, ini salah satu

bukti bahwa sejarah itu penting untuk diketahui oleh mahasiswa khususnya

mahasiswa muslim. Karena dengan begitu mahasiswa akan mendapatkan tsaqofah

Islam dengan mudah. Menurut claid Clokhon “Tsaqofah merupakan warisan sosial

yang dihasilkan oleh individu dari kelompok yang didiaminya. Ia merupakan

informasi kelompok manusia yang tersimpan dalam ingatan anggotanya, atau di

dalam buku, materi dan peralatan.13

13Muhammad Husain Mahasnah, Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar), h. 18
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Dan dengan begitu tsaqofah tersebut terletak pada mata kuliah sejarah

peradaban Islam dan kemudian ketika mahasiswa menonton program “Beriman”pun

akan mengingatkan bahkan bisa sampai tertancap di dalam ingatan. Dan kemudian

itupun bisa mendorong mahasiswa melahirkan ide-ide yang terpendam di dalamnya,

lalu melepaskan kekuatannya guna membangun pengetahuan-pengetahuan yang

dibutuhkan manusia.

Berdasarkan definisi di ataspun maka penulis memfokuskan pada Program

Berita Islami Trans TV dalam meningkatkan pengetahuan sejarah peradaban Islam

bagi mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil suatu

rumusan masalah yaitu: Bagaiamana program Berita Islami Trans TV dalam

Meningkatkan Pengetahuan Sejarah Peradaban Islambagi Mahasiswa

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniaksi IAIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaiamana program Berita Islami Trans TV dalam

Meningkatkan Pengetahuan Sejarah Peradaban Islambagi Mahasiswa Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komuniaksi IAIN Raden Intan Lampung.
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2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan

Lampung tentang Pengetahuan Sejarah Peradaban Islam.

b. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian

keilmuan baru khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung dalam memanfaatkan program

tersebut terhadap pengatahuan sejarah peradaban Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan telaah kepustakaan,

penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti,

judul skripsi tersebut antara lain:

1. Pada Tahun 2015, Widya Nastiti, NPM: 111051100039, dengan judul

“Hubungan antara Motif dan Kepuasan Penonton terhadap Program Berita

Islami Masa Kini di Trans TV (Survei terhadap Mahasiswa Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” Dalam

skripsi ini membahas tentang motif apa dan kepuasan apa yang yang
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diperoleh oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah

menonton program Berita Islami Masa Kini di Trans TV.

2. Pada tahun 2015, Binti Mona Sari, NPM: B71211063, dengan judul

“Pengaruh Acara Berita Islami Masa Kini Trans TV Terhadap

Pengetahuan Ajaran Islam Bagi Warga Tambak Asri Surabaya”Dalam

skripsi ini membahas tentang sejauh mana tingkat pengaruh acara

Program Berita Islami Masa Kini TRANS TV terhadap peningkatan

pengetahuan ajaran Islam bagi warga Tambak Asri Surabaya.

Berbeda dengan isi skripsi penulis , skripsi penulis membahas tentang

bagaimana program Berita Islami Masa Kini Trans TV dalam meningkatkan

pengetahuan sejarah peradaban Islam bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diinginkan agar nantinya dapat mendukung

kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan dalam penelitian

lapangan (Field Reseach) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam
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masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi

mengenai masalah tertentu.14

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (Field Reseach)

yaitu “penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

dilapangan.15 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan

dengan program berita Islami Trans TV dalam meningkatkan pengetahuan sejarah

peradaban Islam bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN

Raden Intan Lampung.

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan diambil penulis yaitu penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

populasi tertentu.16

Penelitian ini selain menggambarkan kejadian yang terjadi di lingkungan

kampus, juga mengungkap data yang apa padanya. Dan juga memberikan analisis

untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tentang masalah yang sedang di teliti.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud menerangkan atau menggambarkan kondisi

obyek tentang tayangan program berita Islami Trans TV dalam meningkatkan

14 Marzuki, Metodologi Riset (yogyakarta: Ekonisia 2005), h. 4
15 Suharsimi Ari Kunto, Dasar-DasarReseach, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58
16 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 12.
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pengetahuan sejarah peradaban Islam bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul “Metode

Penelitian Survai” populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analasi yang ciri-

cirinya akan diduga.17

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi

yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik

kesimpulannya.18

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa

yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebanyak 1497 Mahasiswa dari

angkatan 2012-2015.

17 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 2008), cet. Ke-19, h. 152.
18 Sugiono, Metode Penelitian R & D (Bandung: IKAPI 2012) cet. Ke-10, h. 297
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NO PRODI
TAHUN ANGKATAN

TOTAL
2015 2014 2013 2012

1 KPI 212 152 83 58 505

2 PMI 81 106 66 30 283

3 MD 109 117 74 55 355

4 BKI 134 128 92 - 354

Jumlah 536 503 315 143 1.497

Tabel I: Sumber Data: Siakad IAIN RadenIntan Lampung.

b. Sample

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang

dianggap dapat menggambarkan populasinya.19 Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik non random sampling yaitu tidak semua anggota populasi diberi

kesempatan untuk dipilih menjadi sample. Untuk lebih jelasnya teknik non random

sampling yang penulis gunakan adalah Snowball Sampling yaitu teknik penentuan

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang

menggelinding yang lama-lama menjadi besar.20 Hal ini dilakukan karena dari

sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap,

maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.21

Dalam teknik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang

memenuhi krtiteria untuk dijadikan anggota sampel. Kemudian mereka menjadi

19 Irawan Soehartono, Op.Cit, h. 57
20 Ibid. h. 63
21 Sugiono, Op. Cit, h. 300
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sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel.

Orang-orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan

selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria menjadi

anggota sampel yang diinginkan terpenuhi.22

Berdasarkan pendapat di atas kriteria atau ciri-ciri dalam pengambilan sample

penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang aktif menonton Program Berita Islami Trans TV selama

5 kali dalam seminggu.

2. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan telah lulus mata

kuliah sejarah peradaban Islam.

3. Mahasiswa yang telah lulus matakuliah Komunikasi Massa.

Dari kriteria di atas maka peneliti mengambil sampel terdiri dari 5 Mahasiswa

FDIK IAIN Raden Intan Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

gejala-gejala yang diteliti.23 Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu yang

22 Ibid.
23 Ibid, h. 52
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kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikhologis.24

Observasi yang digunakan oleh penulis adalah jenis observasi partisipan yaitu penulis

terlibat langsung dalam objek yang diteliti.

b. Metode Interview

Metode Interview adalah proses tanya jawab antara dua orang atau

lebih berhadap secara fisik, mendengarkan informasi atau keterangan.25

Interview yang digunakan ini adalah interview bebas terpimpin yaitu

melakukan wawancara dilakukan dengan sederet pertanyaan lengkap dan

terperinci juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat

berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan responden.26

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data dari

mahasiswa yang akan dikembangkan dengan pedoman interview. Interview

ini penulis tujukan untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan ke objek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan, buku harian,

24 Sugiono. Op. Cit. h. 203
25Kartini Kartono, Pengantar Metode Reseach, (Bandung: Mandar maju, 1996), h. 65
26Sutrino Hadi, Metodologi Reseach Jilid III (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM T.th), h.

127
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notulen rapat, majalah, buletin dan sebagainya.27 Pendapat di atas dapat dipahami,

bahwa metode dokumentasi adalah mencari data yang di muat dalam buku harian,

catatan rapat, buletin, dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk mencari

sejarah berdirinya Program Berita Islami Trans TV dan Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi.

3. Analisis Data

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metodologi

Reseach, Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan

dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.28

Untuk menghasilkan hasil yang benar dalam menganalisa data digunakan

metode analisa kualitatif, hal ini ini mengingat data yang dihimpun bersifat kualitatif

yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan

menurut kategori untuk diambil sebuah kesimpulan.29

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir

induktif, berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa

27 Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.
70

28 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung: Masdar Maju, 1996) cet. Ke-
7, h. 32

29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 13), h. 132
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yang konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.30

30 Sutrisno Hadi, Op. Cit, h. 42.
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BAB II

PROGRAM BERITA ISLAMI DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM

A. PROGRAM BERITA ISLAMI

1. Pengertian Berita

Berita adalah kejadian yang diulang-ulang dengan menggunakan kata-kata.

Sering juga ditambah dengan gambar, atau hanya berupa gambar-gambar.1

Pernyataan tersebut menyiratkan adanya suatu peristiwa atau kejadian di dalam

masyarakat, lalu kejadian atau peristiwa itu diulangi dalam bentuk kata-kata yang

disiarkan secara tetulis dalam media tulis (surat kabar, majalah, dll) atau dalam media

suara (Radio, dsb) atau juga dalam suara dan gambar (Televisi).

Menurut Morisson, berita adalah informasi yang penting dan/atau menarik

bagi khalayak audien.2 Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa suatu informasi

itu dikatakan penting jika informasi itu memberikan pengaruh atau memiliki dampak

kepada penonton. Informasi yang memberikan pengaruh atau memiliki dampak

kepada penonton adalah informasi yang bernilai berita.

Menurut Ashadi Siregar suatu peristiwa atau kejadian, secara umum yang

layak diangkat menjadi berita adalah yang mengandung satu atau beberapa unsur

yang disebut dibawah ini:3

1 Abdul Chaer, Bahasa Jurnalistik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) h. 11
2 Morisson, M.A, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),h. 8
3 Abdul Chaer, Op.Cit, h. 12



21

a. Kejadian atau peristiwa yang mempunyai kemungkinan akan

mempengaruhi kehidupan orang banyak.

b. Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi orang banyak.

c. Kejadian atau peristiwa yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi, atau

baru ditemukan.

d. Kejadian atau peristiwa yang dekat dengan pembaca.

e. Kejadian atau peristiwa mengenai hal-hal yang terkenal atau sangat

dikenal oleh pembaca.

f. Kejadian atau peristiwa yang memberikan sentuhan perasaan, kejadian

yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar

dalam situasi biasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Robinson dan levy (1986), menyatakan bahwa

berita itu efektif, karena kompetisi sumber berita pun semakin tajam. Kebanyakan

bukti diperoleh dari hasil eksperimen dan survei menyangkut pengetahuan tentang

berita, yang menunjukkan rendahnya daya ingat dan pemahaman, serta hasil

penelitian pengetahuan dan masalah yang terkandung dalam berita.4

2. Pengertian Berita Islami

Persoalan agama pada dasarnya merupakan persoalan seluruh umat

manusia. Bagi mahasiswa yang “mendasarkan” kehidupannya pada agama

4 Dennis, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar (Jakarta: PT Gelora Pratama, 1998) h.
262
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dan secara politis juga harus dinyatakan memeluk salah satu dari lima

agama besar yang ada. Agama merupakan satu diantara aspek-aspek human

interest5. Artinya berita tentang agama akan selalu menarik perhatian

penonton sebab akan memberitakan tentang kehidupan para khalayak apalagi

jika persoalan agama diberitakan dalam kaitannya dengan suatu peradaban.

Maka berita Islami yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah salah

satu program televisi swasta yang ada di Indonesia yaitu Trans TV yang memberikan

suatu informasi penting membahas tentang wawasan Islam di dunia.

Program tersebut diberi nama Program Berita Islami Masa Kini atau sering

disebut dengan “Beriman”. Program ini memang selalu menghadirkan berita-berita

Islami, baik aqidah, Ibadah atau juga dalam bentuk sejarah peradaban Islam.

Dilihat dari durasi tayangan serta isi yang terdapat dalam program tersebut,

“Beriman” termasuk kedalam jenis berita dokumenter. Karena berita dokumenter itu

program informasi yang  bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun

disajikan dengan menarik.

Trans TV adalah salah satu bentuk dari media komunikasi massa yaitu media

televisi. Yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk mahasiswa yakni memberi

informasi, mendidik, menghibur dan membujuk.6Karena pada umumnya setiap

5 Asep Saeful Muhtadi, Pengantar Ilmu Jurnalistik (Bandung: Simbiosa Rekatama Media), h.
103

6Lukiati Komala Erdinaya. Op.Cit. h. 128
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manusia khusunya mahasiswa selalu membutuhkan informasi paling aktual setiap

hari, dalam waktu secepatnya atau sepagi-pagi mungkin. Alasan inilah yang dijadikan

acuan seluruh stasiun televise untuk menyiarkan berita yang sangat aktual.

3. Fungsi Berita

Menurut pengertian dari “berita” diatas bisa kita lihat bahwa berita memiliki

fungsi untuk memberikan informasi terbaru untuk khalayak. Berita sangat penting

dan harus segera di siarkan, bila memungkinkah bersamaan dengan terjadinya

peristiwa tersebut. Ini karena TV akan selalu memberikan berita yang aktual untuk

mendapat kepercayaan dari pemirsanya. Dan pemirsapun akan meyimak saluran

televisi tersebut untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Televisi mempunyai manfaat dan unsur positif berbagai bagi pemirsanya, baik

yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik.7 Manfaat yang bersifat kognitif

adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau informasi dan keterampilan.

Acara-acara yang bersifat kognitif diantaranya berita, dialog, wawancara dan

sebagainya. Manfaat kedua adalah manfaat afektif, yakni yang berkaitan dengan

sikap dan emosi. Adapun yang manfaat yang bersifat psikomotor, yaitu yang

berkaitan dengan tindakan dan perilaku yang positif. Acara ini bisa kita lihat pada

film, senetron, drama, dan acara-acara yang lainnya.

7 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa: sebuah Analisis Media Televisi (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1996), h. 106
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4. Jenis Berita

Jenis program TV pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu

program hiburan (sinetron, film, musik, dan lain-lain) dan program informasi.

Program informasi di televisi, memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa

ingin tahu penonton terhadap sesuatu hal.8

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Dengan

demikian program informasi tidak hanya melulu program berita dimana presenter

atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk

juga dokumenter (cerita mengenai suatu tempat kehidupan, atau sejarah).9

Menurut Abdul Chaedar, berita yang dimuat pada setiap surat kabar lazim

dibedakan atas, berita langsung (straight news), berita ringan (soft news), dan berita

kisah atau fitur (Features).10 Yaitu:

a. Berita Langsung (Straight News)

Berita langsung adalah berita yang disusun untuk menyampaikan kejadian-

kejadian atau pristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh pembaca atau

anggota masyarakat. Prinsip penulisannya adalah seperti piramid terbalik.

Maksudnya, unsur-unsur yang penting dituliskan pada bagian pembukaan atau teras

8 Morisson, M.A, Op. Cit, h. 24
9Ibid, h. 25
10Abdul ChaerOp.Cit, h. 15
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berita.11 Unsur penting pada sebuah berita langsung adalah adanya unsur keaktualan.

Artinya, berita itu masih hangat karena baru terjadi. Peristiwa atau kejadian yang

sudah lama terjadi tidak lagi bernilai untuk ditulis sebagai berita langsung, tetapi bila

ada unsur kuat lain bisa ditulis sebagai berita ringan atau berita kisah.

b. Berita Ringan (Soft News)

Kalau berita langsung mensyaratkan adanya unsur “penting” dan

“keaktualan”, maka berita ringan tidak memerlukan kedua unsur itu, tetapi

mementingkan unsur manusia dari peristiwa itu.12Jadi, kalau sebuah peristiwa sudah

dituliskan sebagai berita langsung, maka masih dapat dituliskan kembali sebagai

berita ringan asal saja memasukkan unsur-unsur manusiawi itu di dalamnya. Yang

utama atau ditonjolkan bukan bukan unsur penting dari peristiwa itu, melainkan unsur

yang menarik dan menyentuh perasaan pembaca. Maka bisa dikatakan berita ringan

dapat tahan lama karena tidak terikat pada keaktualan.

c. Berita Kisah (Feature)

Berita kisah atau fitur (feature) adalah tulisan yang dapat menyentuh perasaan

ataupun menambah pengetahuan.13 Berita kisah ini tidak terikat akan aktualitasnya.

Karena  nilai utamanya adalah pada unsur kemanusiawinya. Jadi, berita kisah ini

dapat ditulis dari peristiwa-peristiwa dari masa lalu atau yang sudah lama terjadi .

11Ibid, h. 16
12 Ibid, h. 17
13Ibid, h. 18
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Namun menurut Morisson, Program informasi dapat di bagi menjadi dua

bagian besar yaitu berita keras (hard news), berita lunak (soft news), Berita Langsung

(Staright News).14

1. Berita keras

Berita keras atau hard news adalah segala informasi penting dan/atau menarik

yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera

ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Peran televisi sebagai

sumber utama hard news bagi masyarakat cenderung untuk terus meningkat. Media

penyiaran adalah media yang paling cepat dalam menyiarkan berita kepada

masyarakat. Dalam berita-berita mengenai konflik, televisi menjadi medium

informasi yang paling terpercaya. Hal ini disebabkan televisi menyajikan gambar

yang menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Pada umumnya stasiun televisi

mnginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk kegiatan pemberitaan

dalam porsi waktu siaran yang cukup besar.

Stasiun televisi besar biasanya menyajikan program berita beberapa kali

dalam satu hari, misalnya pada pagi, siang, pentang dan tengah malam. Bahkan ada

televisi yang menyajikan program berita dalam setiap jam walaupun durasinya cukup

singkat (kurang dari 5 menit). Media televisi biasanya menyajikan berita keras secara

reguler yang ditayangkan dalam suatu program berita.

14Morissn, Op.Cit, h. 25
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Berita keras disajikan dalam suatu program berita yang berdurasi mulai dari

beberapa menit saja, (misalnya breaking news) hingga program berita yang berdurasi

30 menit, bahkan satu jam. Dalam hal ini, berita keras dapat dibagi menjadi beberapa

bentuk berita yaitu:

a. Straight News

Straight News berarti berita “langsung” (straight), maksudnya suatu berita

yang singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting

saja yang mencakup 5 W + 1 H (who, what, where, when, why dan how)

terhadap suatu peristiwa yang diberitakan. Berita jenis ini sangat terikat

waktu (deadline) karena informasinya sangat cepat basi jika terlambat

disampaikan kepada audiens.15

b. Feature

Kita sering melihat suatu program berita menampilkan berita-berita ringan

misalnya informasi mengenai tempat makan yang enak atau tempat

liburan yang menarik, berita semacam ini disebut feature. Dengan

demikian, feature adalah berita ringan namun menarik. Pengertian

“menarik” disini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan

kekaguman, dan sebagainya.16Pada dasarnya berita-berita semacam ini

dapat dikatakan sebagai soft news karena tidak terlalu terikat dengan

waktu penayangan, namun karena durasinya singkat (kurang dari lima

15Ibid, h. 26
16Ibid, h. 26
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menit) dan ia menjadi bagian dari program berita. Maka feature masuk

kedalam kategori hard news.17

c. Infotainment

Kata infotainment berasal dari dua kata yaitu information yang berarti

informasi danentertainmentyang berarti hiburan, namun infotainment

bukanlah berita hiburan atau berita yang memberikan hiburan.

Infotainment adalah berita yang menyajikan informasi mengenai

kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (celebrity) dan karena

sebagian besar dari mereka bekerja pada industri hiburan seperti pemain

film/senetron, penyanyi dan sebagainya maka berita mengenai mereka

disebut juga dengan infotainment.18Infotainment adalah salah satu bentuk

berita keras yang karena memuat informasi yang harus segera

ditayangkan.

2. Berita Lunak

Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik

yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan.

Berita yang masuk kategori ini ditayangkan pada satu program tersendiri diluar

program berita.

17Ibid.
18Ibid, h. 26
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Program yang termasuk kedalam kategori berita lunak ini adalah: magazine,

current affair, dokumenter, dan talk show.19

a. Magazine

Diberi nama magazine karna topik atau tema yang disajikan mirip dengan

topik-topik yang terdapat dalam suatu majalah (magazine).

Magazineadalah program yang menampilkan informasi ringan namun

mendalam atau dengan kata lain magazineadalah feature dengan durasi

yang lebih panjang. Magazineditayangkan pada program tersendiri yang

terpisah dari program berita. Magazinelebih menekankan pada aspek

menarik suatu informasi ketimbang aspek pentingnya. Suatu program

magazinedengan durasi 30 menit atau satu jam dapat terdiri atas hanya

satu topik atau beberapa topik.20

b. Current Affair

Dari namanya,current affair adalah “persoalan kekinian”. current affair

adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu

berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan

mendalam.21

Dengan demikian current affair cukup terikat dengan waktu dalam hal

penayangannya namun tidak seketat hard news, batasannya adalah selama

19Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h.
24

20Ibid, h.25
21Ibid, h.27
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isu yang dibahas masih mendapatkan perhatian khalayak maka current

affairdapat disajikan.22

c. Dokumenter

Dokumenter adalah program informasi yang  bertujuan untuk

pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. Misalnya

program dokumenter yang menceritakan mengenai suatu tempat,

kehidupan atau sejarah para tokoh atau kehidupan  atau sejarah suatu

masyarakat atau kehidupan hewan dipadang rumput dan lain sebagainya.23

Gaya atau cara penyajian dokumenter sangat beragam dalam hal teknik

pengambilan gambar, teknik editing dan teknik penceritaannya; mulai dari

yang sederhana hingga yang tersulit. Suatu program dokumenter

adakalanya dibuat seprti membuat film hingga sering disebut dengan film

dokumenter.24

d. Talk Show

Program talk show atau perbincangan adalah program yang menampilkan

satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang

dipandu oleh seorang pembawa acara (host).25 Mereka yang diundang

adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau

22Ibid.
23Ibid, h.28
24Ibid.
25Ibid, h.28
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topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang

tengah dibahas.26

B. SEJARAH PERADABAN ISLAM

1. Pengertian Sejarah Peradaban Islam

Kata sejarah berasal dari bahasa arab, yaitu syajaratun yang artinya pohon.

Kalau kita gambarkan secara sistematis eang sejarah hampir sama dengan pohon,

bermula dari sebuah bibit, mempunyai cabang dan ranting, bertumbuh dan

berkembang lalu kayu dan tumbang. Seirama dengan kata sejarah adalah silsilah,

kisah, hikayat yang berasal dari bahasa Arab.27 Louis Gottschalk dalam  bukunya

yang berjudul mengerti sejarah, sejarah disebut histoire(Prancis), historie (Belanda)

dan history (Inggris), berasal dari bahasa Yunani “historia” yang artinya ilmu.

Namun secara istilah berarti masa lampau umat manusia.28

Menurut definisi umum, kata history berarti “masa lampau umat manusia”.

Dalam  bahasa Jerman disebut geschichte, berasal dari kata gechehen yang berarti

terjadi.29 Sedangkan dalam bahasa Arab disebut tarikh, berasal dari akar kata ta’rikh

dan taurikh yang berarti pemberitahuan tentang waktu dan kadangkala kata taurikhus

syai’i menunjukkan arti pada tujuan dan masa berakhirnya suatu peristiwa.30

26Ibid.
27 Samsul Munir, Sejarah peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2014) h. 1.
28 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI Press, 1986) h. 2.
29Samsul Munir, Sejarah peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2014) h. 1 mengutip Louis

Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI Press, 1986)
30Samsul Munir, Sejarah peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2014) h. 1 mengutip Hasan

Utsman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986) h. 5
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Menurut kamus umum bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta, kata

“sejarah” memiliki arti sebagai berikut31:

1. Silsilah, asal usul dan susul galur. Contoh: Sejarah raja-raja melayu.

2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi masa lampau.

Contoh: perang Diponegoro.

3. Ilmu pengetahuan, cerita dan pelajaran tentang kejadian dan peristiwa

yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Contoh: Pelajaran Sejarah

Nasional Indonesia.

Sedangkan menurut Aristoteles istoria berarti suatu pertelaan atau keterangan

yang sistematis mengenai seperangat gejala alam baik yang disusun secara kronologis

maupun tidak. Dalam ilu pengetahuan selanjutnya kata “Istoria” hanya khusus

digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama hal

ihwal yang menyangkut manusia. Sedangkan untuk pengetahuan yang disusun secara

tidak kronologis digunakan kata “scientia” dari bahasa latin. Kini kata Historia

(Inggris), geschichte (Zerman), Tarikh (Arab), dan Sejarah (Indonesia) telah

mengandung arti khusus yaitu: “masa lampau umat manusia”.32

Dari arti khusus sejarah, yaitu “masa lampau umat manusia” lahirlah

rumusan-rumusan tentang definisi sejarah. Ilmuwan Islam yang terasyhur Ibnu

31Efendi, Dirosah Islamiyah(IAIN Raden Intang Lampng, 1993), h. 2
32Ibid, h. 3
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Khaldun (1332-1406 M) yang telah menciptakan teori-teori tentang sejarah dan ilmu

sosial lainnya, mengatakan didalam kitabnya Muqoddimah sebagai berikut:

Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban
dunia. Tentang perubahan-perubahan yangm terjadi pada watak-watak
masyarakat itu, seperri keliaran, keramah-tamahan dan solidaritas golongan,
tentang revolusi-revolusi dan pemberontakan-pemberontakan oleh
segolongan rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbulnya
kerajaan-kerajaan dan negara-negara dengan tingkat bermacam-macam
kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai pengidupannya, maupun
dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan pertukangan dan
pada umumnya tentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat
karena watak masyarakat itu sendiri ...” (Charles Issawi, 1962;36)

Dengan demikian bagi Ibnu Khaldun, sejarah itu menunjuk kepada catatan-

catatan tentang peristiwa-peristiwa istimewa dan penting yang terjadi pada waktu dan

ras tertentu. Dia melihat sejarah sebagai siklus yang tak berujung dari kemajuan dan

kemunduran sebagai fenomena kehidupan manusia. Jadi ringkasnya, sejarah adalah

informasi tentang masyarakat manusia dan kebudayaan.33

Sedangkan Aloys Meister dan Gilbert Carraghan membagi pengertian kata

sejarah kepada tiga konsep yang berlainan tetapi saling bertalian, yaitu:

1. Sejarah sebagai peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia yang

terjadi di masa lampau (history as past actually)

2. Sejarah sebagai pertulisan mengenai apa yang terjadi di masa lampau itu

(the record of events)

33Ibid, h. 4
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3. Sejarah sebagai metode penelitian (method of inquary) yakni proses atau

teknik meneliti sejarah dan menuliskan hasilnya.

Dari sekian banyak rumusan tentang sejarah yang dikemukakan orang, panitia

historiografi dari Dewan Research Ilmu-ilmu Sosial (Sosial Science Research

Counsil) di New York menyimpulkan bahwa kata “sejarah” telah dipergunakan

sekurang-kurangnya untuk lima pengertian:34

1. Penyelidikan yang sisteastis tentang gejala alam

2. Masa lampau umat manusia atau sebagian dari padanya

3. Benda peninggalan masa lalu dan pertuliskan-pertulisan baik yang

skunder maupun primer atai sebagian daripadanya yang telah

diteinggalkan oleh manusia.

4. Penyelidikan, penyajian, dan penjelasan tentang masa lampau umat

manusia (atau sebagian daripadanya) dari benda-benda peninggalan dan

pertulisan.

5. Cabang pengetahuan mencatat, menyelidiki, menyajikan dan menjelaskan

tentang masa lampau umat manusia (atau sebagian daripadanya)

Namun menurut Sidi Gazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia

dan sekitarnya sebagai makluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap,

meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan

34Ibid, h. 8
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pengertian dan pemahaman tentang apa yang telah berlalu.35 Sejarah mencakup

perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke

masa.Karena setiap sejarah itu sangat mempunyai arti dan nilai yang berarti. sSejarah

ditulis dijadikan sebagai gambaran atau sebagai guru yang memberikan penuntun. Al-

qur’an antara lain menjelaskan kisah-kisah sebagai teladan untuk dijadikan dasar

pertimbangan bagi umat manusia dalam setiap tindakan maupun sikap.

Allah berfirman:

                       
               

Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi

orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan

menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum

yang beriman.(QS. Yusuf: 111)

Kisah – kisah yang menggambarkan keadaan para nabi dan umat mereka

tersebut, serta yang menjelaskan kemuliaan orang-rang kafir yang mendustakan

seruan para nabi, berisi pelajaran bagi orang yang beriman untuk memantapkan

keimanan mereka dan menguatkan ketakwaan mereka kepada Allah dengan

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

35 Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu (Jakarta: Bharata, 1966), h. 11
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Namun adakalanya sejarah merupakan laporan, teguran, yang lembut dan

keras bagi umat  manusia yang membacanya, menjadi sesuatu yang mengecewakan

atau merugikan agar tidak terulang lagi. Oleh karena itu, sejarah tersebut hendaknya

diinterpretasikan ke dalam zaman sekarang apakah sesuai atau tidak sebagai bahan

pertimbangan untuk berpegang pada sejarah.36

Keberlangsungan peradaban manusia dalam pentas sejarah mengindikasikan

begitu besarnya peran pelaku sejarah dari masa ke masa, termasuk ahli sejarah.

Menurut mereka bahwa agama samawi (divine religion), Islam telah mengawali

peradabannya sejak awal abad ke-7 M di Jazirah Arab, menyebar kebeberapa wilayah

secara intens, dan bahkan terus berlangsung hingga era kontemporer. Bentuk-bentuk

peradaban yang bersejarah merupakan bukti prestasi umat Islam terdahulu.37

Peradaban atau Hadharah(dalam bahasa arab) secara etimologi berasal dari

kata hadhara (ada, daerah perkotaan). Kata hudhur (ada) adalah lawan dari kata al-

maghtibdan ghaibah (tidak ada). Dikatakan, hadharah, yahdhuru,hudhuran, wa

hadharatan. Kata kallimtuhu bi hadharati fulan wabimahdharin minhu artinya aku

telah berbicara kepadanya dengan disaksikan oleh si fulan.38

Adapun definisi hadharah secara terminologi adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan kehidupan tetap manusia, meliputi system politik, ekonomi, social,

36Samsul Munir, Op.Cit.h. 3
37Muhammad Husain Mahasnah, Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2016), h. 3
38Ibid. h. 10
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pemikiran dan kesenian.39 Banyak ulama yang membincang tentang hadharah.Ibnu

Khaldun misalnya, mendefinisakannya dengan, “suatu kondisi yang merupakan hasil

dari suatu adat dan melebihi batas dari kondisi yang dibutuhkan atas suatu peradaban.

Seberapa jauh batasan ini, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan-perbedaan

yang tidak terbatas dalam kemakmuran serta banyak –sedikitnya bangsa-bangsa.40

Abul A’la Al-Maududi mengatakan, “hadharah” (Peradaban) tidak lain hanyalah

sebuah system yang integral, yang mencakup semua yang dimiliki oleh manusia,

meliputi pemikiran, ide, tindakan dan moral dalam kehidupan mereka, baik secara

personal, keluarga, social, ekonomi maupun politik.41

Sedangkan Durant menyatakan bahwa hadharah merupakan system social

yang membantu seseorang meningkatkan produktivitas kebudayaannya. Seentara

Toynbee berpendapat bahwa peradaban merupakan buah dari aktivitas manusia di

ranah social dan moral.Ia merupakan gerakan yang terus melaju, bukan realita yang

statis dan kaku.Ia tidak lain adalah peralanan kehidupan yang terus berlangsung.42

Sebuah peradaban dimulai sejak berakhirnya segala bentuk kekacauan dan ketakutan.

39Ibid. h. 11
40 Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, Muassasah Al – A’lami, Beirut, h. 122 dalam buku

Muhammad Husain Mahasnah, Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2016), h. 11

41 Abu A’la Al-maududi, Al-hadharah Al-Islamiyah; Ususuha wa Mabadi’uha, Majlallah Al-
Islam wa Alhadharah, Volume I, Riyadh 1979, h. 288dalam buku Muhammad Husain Mahasnah,
Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 12

42 Muhammad Husain Mahasnah, Op.Cit.h. 12
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Sebab, jika seorang telah merasa aman dari segala bentuk ketakutan, maka keluarlah

dalm dirinya motivasi untuk maju dan factor-faktor kreatifitas dan inovasi.

Peradaban dimulai ketika kehidupan manusia mulai menetap.Manusia mulai

menetap bila telah bercock tanam.Sebabbercocok tanam menuntut seseorang untuk

tinggal sejak masa menanam hingga saatnya memanen.Manusia mulai berevolusi dari

yang dulunya hidup nomaden, selalu berpindah-pindah tempat dan bersikap buas,

berbah menjadi bersifat jinak dan menetap.Setelah itu diikuti oleh sikap saling tolong

menolong dan membantu antar penduduk yang tinggal disekitar, saling bertukar ide

dan gagasan serta informasi terklait ragam persoalan kehidupan.Peradaban tidak

hanya berhenti pada aktivitas raga persoalan kehidupan.Peradaban tidak hanya

berhenti pada aktivitas cocok tanam, akan tetapi ia terus meluas mencakup segala hal

yang oleh akal manusia mampu dikembangkan, kemampuannya dalam menguasai

alam, dan memanfaatkan hasilnya.

Peradaban adalah kehidupan yang maju, yang oleh para penduduk kota diduga

bahwa ia hanya ada dikota. Sebab, hanya dikota saja terkumpul semua kekayaan dan

kemampuan yang diproduksi oleh daerah-daerah pedesaan.Dikota terdapat pabrik-

pabrik, muncul beragam produktivitas dan kreatifitas yang diikuti oleh kemegahan

dan kebanggaan.Di situ menjadi tempat pertukaran barang-barang produksi dan ide.

Di situ pula mereka meninggalkan melakukan produksi yang hanya bersifat materi

dan beralih memperhatikan produksi  yang bersifat mental dan akal, yaitu berupa

ilmu pengetahuan filsafat, sastra dan seni. Jadi, suatu peradaban itu dimulai dari desa
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karena disana telah tercapai  syarat-syaratnya, hanya saja ia menjadi berkembang di

kota-kota.43

Islam secara terminology dari kata as-salamu yang berarti ketundukan dan

kepatuhan (al-istislam).Kata at-tasalm berarti at-tashaluh (perdamaian). Sedangkan

kata al-musallamah berarti al-mushalahah. Kata as-aslam artinya tunduk, sedangkan

kata itaslama berart ketundukan.Kata Islam berarti damai dan aman atau ketaatan dan

ketundukan yaitu terbebas atau terlepas dari bahaya-bahaya yang nampak.Kata as-

lamu berarti Islam.44

Adapun secara syara’ adalah meng-Esakan Allah dengan cara tunduk dan

patuh kepada-Nya, keikhlasan hati, serta iman dan percaya kepada dasar-dasar agama

yang datang dari sisi-Nya yaitu agama para Nabi dan Rasul dimulai dari Adam

hingga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang merupakan penutup risalah

samawi. Ia (Islam) adaah satu-satunya agama tauhid yang mengatur urusan materi

dan spiritual. Ia menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dan di dunia dengan

tuntutan kehidupan di akherat.45

Agama Islam mencakup kaidah-kaidah dan aturan dalam berprilaku dan moral

dalam kehidupan individu antar manusia serta menekankan supaya berpegang teguh

terhadap kaidah-kaidah tersebut. Islam hadir untuk mengganti sistem sosial

43Ibid. h. 14
44Ibid. h. 20
45Ibid. h. 21
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(masyarakat) yang bertindak sewenang-wenang. Islam menegakkan sistem sosial

yang adil, yang mencakup hukum-hukum Islam pada syariat harta benda, politik,

ekonomi, dan sosial, serta meluruskan moral manusia dan mengangkatnya dari tujuan

materi yang memiliki lingkup yang sempit.

Dengan demikian, pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan

mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islamdari satu waktu kewaktu

lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang.46

2. Dasar-Dasar Sejarah Peradaan Islam

Peradaban Islam adalah realitas yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia

yang nilai-nilainya terkandung dalam sumber ajaran islam, yaitu al-qur’an dan sunah

Nabi. Paparan periodesasi sejarah peradaban Islam dalam beberapa pespektif ahli

sejarah begitu sangat penting dipahami, dan sebagai bahan perbandingan terhadap

proses analisis sesudahnya termasuk hasil temuan para orientalis.

Apa-apa yang terkandung dalam sejarah dapat mengacu kepada dua konsep

secara terpisah, muatan sejarah tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau,

keseluruhan pengalaman manusia, dan sejarah sebagai suatu cara yang dengannya

fakta-fakta sejarah diseleksi, diubah-ubah, dijabarkan dan dianalisis. Pengertian

pertama memberikan pemahaman akan arti objektif tentang masa lampau dan

hendaknya dipahami sebagai aktualitas sejarah. Adapun yang kedua, sejarah

46Samsul Munir. Op.Cit. h.



41

menunjukkan makna yang subjektif sebab masa lampau itu telah menjadi sebuah

kisah, dimana ketika diungkapkan akan memberikan nilai tersendiri yang dapat di

ambil.47

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi mahasiswa sesudahnya untuk

melangkah atau juga membentuk peradaban yang lain yang lebih sempurna. Misalnya

sesuatu yang terjadi pada peradaban Arab Islam. Peradaban Arab Islam, selain

terpengaruh oleh prestasi peradaban-peradaban dunia seperti India, Yunani, dan

Persia, ia juga memberi pengaruh pada peradaban-peradaban lain.

Pengaruh peradaban Arab Islam ini banyak terlihat pada peradaban-peradaban

Eropa yang saat itu sedang mengalami stagnasi dan kemunduran di saat peradaban

Islam mencapai puncak kejayaan. Banyak sekolah-sekolah tersebar di Barat dan

Timur. Perpustakaan dipenuhi oleh karya-karya diberbagai disiplin ilmu dan seni.

Sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan ini menarik para peneliti dan

ilmuwan dari negara eropa untuk belajar dan menyerap apa saja yang diciptakan oleh

ilmuwan Arab dan Islam. Maka, merekapun mengangkut segala yang dibutuhkan

eropa, sehingga merekapun mampu membangun peradaban yang berkembang dan

maju yang mereka tunggu-tunggu.48

47Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodoogi Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali
Pres, 2015) h. 101

48Ibid, h.102
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Dibidang kedokteran, orang Eropa mengangkut karya-karya kedokteran,

perlengkapan medis dan obat-obatan yang disediakan kaum muslimin. Begitu

hebatnya Islam sehingga ia (Islam) dianggap sebagai ancaman bagi orang-orang

Barat.49

3. Peradaban Islam sebagai Warisan Sejarah

Peradaban adalah kemajuan pengetahuan (Scienntific progres), sama halnya

dengan kebangkitan scientific world view dalam jiwa individu dalam kehidupan sosial

ditengah masyarakat.50 Eksistensi peradaban selalu dikaitkan dengan konsep dasar

peradaban, yaitu fenomena manusia berdasarkan kegiatan/perilaku manusia.

Terdapat beberapa komponen besar dalam scientific world view, yaitu konsep, ide dan

doktrin yang melekat pada individu melalui definisi yang jelas dan transparan,

terbentuk secara sistematis dalam badan ilmu pengetahuan. Pertama, tingkatkan

abstrak disebut formasi world view yaitu pembentukan sistem. Kedua, tingkatan

kongkrit yaitu tingkatan intelektual, seperti ilmuan, seniman, arsiteks, guru, dan

pendidik.51

Mereka memahami world view abstrak yang dikembangkan oleh ulama dan

memberikan refleksi agar dapat dicerna masyarakat. Ketiga, tingkatan disseminasi-

massif world view. Yaitu dessiminasi tingkatan abstrak tertinggi ketingkatan

49Ibid, h.102
50Ibid. h. 107
51Husain Haryanto, Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, (Jakarta: Mizan Publika,

2011), h. 82
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konkretisasi terendah. Tingkatan ini menjangkau masyarakat dan membentuk world

view selaras dengan konsep, ide dan doktrin yang telah didefinisikan dan

dikembangkan secara sistematis disebut scientific world view.52

4. Periodisasi Sejarah Peradaban Islam

Sejarah berjalan dari masa lalu, kemasa kini, dan melanjutkan perjalannya ke

masa depan. Dalam perjalanan sesuatu unit sejarah selalu mengalami pasang naik dan

pasang surut dalam interval yang berbeda-beda.53

Sejarah peradaban Islam layaknya peradaban lain, lahir di tengah beberapa

peradaban tua seperti Mesir, Yunani, Syria dan Persia, dan sangat dimungkinkan

peradaban-peradaban tersebut turut memberi pengaruh terhadap perkembangan

peradaban Islam. Ilmu pengetahuan, misalnya yang disebut sebagai kekuatan sebuah

peradaban, sedikit banyak dipengaruhi oleh kejayaan yang pernah terjadi pada masa

sebelumnya. Islam dan peradabannya bukanlah yang pertama dalam konteks sejarah

kehidupan manusia di permukaan biosfer bumi.54

Ide dan gagasan besar kemunculan peradaban Islam baru dianggap eksis pasca

hijrah Nabi Muhammad beserta kaum Muhajirin dan Ashar dari Mekkah ke Yastrib,

kemudian disebut kota Madinah. Nabi yang awalnya sebagai kepala agama

(pengemban risalah kenabian) kemudian bertambah sebutannya menjadi kepala

52Ibid, h.82
53Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam(Jakarta: Amzah, 2010),h. 15
54Ibid, h.114
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negara (the stateman), tentunya karena gagasan pembaruan politik dan pemerintahan

selama memimpin negara Madinah.55

Perkembangan Islam selanjutnya terjadi pada periode khilafah empat, disebut

dengan “al-kuala al-Rasyidin’’ yang berlangsung pemerintahannya selama tiga puluh

tahun (632- 661 M). Ide baru tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk

lembaga politik negara sudah dimulai, walaupun sebenarnya perkembangan

peradaban dalam bentuk nyata belum tampak. Perubahan yang agak signifikan terjadi

pada periode Dinasti Umayah pada pertengahan abad ke-7 M (661-749 M). Ini

merupakan hasil kerja keras dan ekspansi besar-besaran yang dilakukan selama

bebrapa dekade masa kekuasaan dinasti tersebut.56

Dalam catatan sejarah, peradaban Islam terus tumbuh dan berkembang pesat

mencapai puncak keemasannya pada periode Dinasti Abbasiyah di Bagdad, sebuah

pemerintahan yang tampilannya secara umum berbeda dengan Dinasti Umayyah,

berkuasa cukup lama sampai tahun 1258 M. Satu prestasi besar yang dicapai waktu

itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Situasi yang sangat dinamis ini menjadi

semarak, ditambah dengan kelahiran ilmuwan muslim dalam beberapa disiplin

ilmu.57

55Ibid, h.115
56Harun nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspek, (Jakarta: UI Pres, 1985) Cet. V, Jilid I,

h. 62
57Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodoogi Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali

Pres, 2015) h. 116
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Walaupun kemudian abad ke-13 M di sebut dengan periode disentegrasi dan

mundurnya sistem pemerintahan Islam, namun sisa-sisa hasil peradaban Islam tidak

lenyap begitu saja. Kemunculan Islam di Andalusia dan beberapa dinasti di abad

pertengahan, mengingatkan kita akan bentuk-bentuk peradaban yang dicapai dunia

Islam sepanjang sejarah.58

Secara garis besar, sejarah peradaban Islam dapat dikelompokkan menjadi

tiga periode besar, periode klasik, pertengahan dan modern. Periode pertama, yaitu

klasik yang berlangsung selama lebih kurang enam abad, merupakan zaman

kemajuan (the golden age) dan dibagi menjadi dua fase: fase ekspamsi, integrasi dan

puncak kemajuan (650-1000 M) Periode kedua yang berlangsung selama lebih

kurang lima abad juga dibagi menjadi dua fase, fase kemunduran yang ditandai

dengan meningkatnya desentralisasi dan disentigrasi (1250-1500 M) dan fase

kemunculan tiga dinasti besar yaitu Dinasti Turki Ustmani, Safawi di Persia dan

Mughal di India (1500-1800 M).59

Adapun yang ketiga, adalah periode yang berlangsung sejak tahun 1800 M,

sebuah periode awal persentuhan Islam dengan dunia Barat.  Sultan Mahmud II Turki

Ustmani telah mengawali pembaruan disebut periode pra-modern, baru kemudian

beralih ke periode modern. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menyadarkan umat Islam

akan kelemahan mereka dan kelebihan pihak luar. Modernisme di Barat kemudian

58Ibid, h. 116
59Ibid, h. 117
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mendorong munculnya ide-ide dan gagasan pembaruan dalam Islam. Sejak itu

perkembangan Islam menyebar luas ke beberapa negara Muslim termasuk sebagian

Asia Tenggara dan Indonesia.60

Periodisasi disebut juga pembabakan adalah salah satu proses strukturisasi

waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman dan periode.

Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak diklasifikasikan dan

dikelompokkan menurut sifat, unit atau bentuk sehingga menjadi satu kesatuan waktu

tertentu, termasuk sejarah Islam. Periodisasi waktu tersebut merupakan inti cerita

sejarah bertujuan memudahkan peminat sejarah dalam memahami peristiwa sejarah

secara kronologis.61 Sejarah peradaban Islam dalam beberapa sumber sebenarnya

menunjukan hal- hal yang berbeda-beda. Sebagaimana Harun Nasution, Ahmad

Syalabi mengklasifikasinya berdasarkan perkembangaan Islam pada masa Nabi

Muhammad dan para penguasa Muslim melalui dinasti-dinasti Islam.

5. Pengaruh Peradaban Islam Terhadap Peradabannya Lainnya

Peradaban Arab Islam, selain terpengaruh oleh prestasi peradaban-peradaban

dunia seperti India, Yunani dan Persia, ia juga memberi pengaruh pada peradaban-

peradaban lain. Pengaruh peradaban Arab Islam ini banyak terlihat pada peradaban-

peradaban Eropa yang saat ini sedang mengalami stagnasi dan kemunduran di saat

60Ibid, h. 117
61Hasan Ibrahim, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989) h. 45
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peradaban Islam mencapai puncak kejayaan.62 Banyak sekolah-sekolah tersebar di

Barat dan Timur. Perpustakaan-perpustakannya dipenuhi oleh karya-karya diberbagai

disiplin ilmu dan seni. Sekolah-sekolah dan perpustakaan ini menarik para peneliti

dan ilmuwan dari negara Eropa untuk belajar dan menyerap apa saja yang diciptakan

oleh ilmuwan Arab dan Islam. Maka merekapun mengangkut segala yang dibutuhkan

Eropa, sehingga mereka mampu membangun peradana yang berkembang dan maju

yang mereka tunggu-tunggu.63

Di bidang kedokteran, orang Eropa mengangkut karya-karya kedokteran,

perlengkapan medis dan obat-obatan yang disediakan kaum muslimin. Mereka

menerjemahkan kitab Al-Hawi fi Athibb yang dikarang oleh Ar-Razi untuk dijadikan

referensi utama di Universitas Eropa hingga abad ke-17 M.64 Ilmuwan Eropa semisal

Kepler dan Bacon mengakui apa yang dilakukan leh Al-Hasan bin Al-Haitsan di

bidang ilmu pengetahuan dimana ia mengoreksi dari teori penglihatan yang sudah

mengakar lama sejak zaman Yunani. Ibnu Haitsani mengatakan, penglihatan itu

terjadi karena pancaran cahaya dari obyek yang dilihat kepada mata, bukan

sebaliknya. Mereka juga mengangkut ilmu Aljabar beserta kaidahnya, dasar, dan

namanya ke Eropa.65

62Muhammad Husain Mahasnah, Op. Cit, h. 274
63Ibid, h. 275
64Ibid, h. 275
65Ibid, h. 275
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Penelitian Al Jabir bin Hayyan, seorang pendiri ilmu kimia, yang menyajikan

pengetahuan, perkembangan, analisa, dan susunan materi kimia, menjadi salah satu

referensi utama bagi ilmuwan Eropa hingga abad 18 M. Ilmu sosial telah berhutang

pada kemunculan sosok pemikir besar dan sejarawan hebat, ibnu khaldun. Beliau

sosok pertama kali membuat kaidah tentang maju dan mundurnya satu bangsa.

Disamping itu, beliau menunjukkan pula pentingnya faktor alam dan gegrafi. Ibnu

Khaldun telah mengungguli para Ilmuwan Barat sejak lama.66

Orang Arab, merekalah yang menjaga warisan Yunani dan Romawi di saat

orang Barat mengabaikannya. Mereka yang pertama kali mengatakan bahwa bumi itu

bulat jauh-jauh hari sebelum orang Barat menetapkannya. Mereka membangkitkan

kembali filsafat Yunani. Orang Eropa telah mengakui peran besar yang dimainkan

oleh peradana Arab dan Islam serta pengaruhna terhadap kemajuan intelektual dunia.

Dan penerapan metode ilmiah dalam penelitian Barat, yaitu metode berdiri di atas

bukti dan dalil.67

6. Manfaat Mempelajari Sejarah Peradaban Islam

Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, dimana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dunia.68 Namun, sangat memilukan bahwa kondisi

66Ibid, h. 275
67Ibid, h. 275
68Mansur, Peradaban Islam dan Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004)

h. 7
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mahasiswa saat ini sangat terpuruk dan terbelakang dalam berbagai aspek. Hal

tersebut bisa dilihat banyaknya mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual hingga

meninggal serta adanya tindakan kriminal, dan narkoba. Negara Barat menjadi model

bagi negara negara yang berkembang termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, hendaknya perlu upaya rekontruksi untuk menata kehidupan,

baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi

merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu peradaban, bukan menjadi

monopoli hanya pada satu agama tertentu. Sebagai umat Islam diwajibkan untuk

mencari ilmu ke seluruh pelosok dunia walaupun berbeda keyakinanm sebagaimana

dianjurkan oleh Nabi SAW agar menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina.69

Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa diperlukan kerja

sama dari semua orang tanpa membedakan agama yang perlu ditegakkan adalah

aturan untuk melakukan kerja sama tersebut, sehingga perlu dikembangkan akhlak

atau etika pergaulan.

Sejarah yang membahas berbagai peristiwa masa lalu, jangan diremehkandan

dibiarkan seiring dengan berlalunya waktu, sebab begitu besar makna sejarah bagi

kehidupan manusia. “Belajarlah dari sejarah”, demikian kata-kata mutiara yang dapat

mengingatkan kita akan makna sejarah.70Bahkan Presiden Pertama RI, Sukarno telah

69Samsul Munir, Op. Cit,h. 12
70Ibid, h. 13
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menitipkan sesuatu yang sangat berharga, berupa “Jasmerah” sebagai akronim dari

“Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah”71

Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat

manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan

yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi

perkembangan kehidupan manusia. Pentingnya memahami sejarah peradaban Islam

tidak semata-mata untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun dan abad suatu peristiwa

peradaban Islam di masa lampau. Namun juga memahami realitas muslim untuk

mengetahui suatu peristiwa peradaban Islam.72

Dengan mengkaji sejarah, dapat diperoleh informasi tentang aktivitas

peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan,

perkembangan, kemajuan, kemunduran,dan kebangkitan kembali peradaban Islam.

Dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban Islam

dengan segala Ide, konsep, institusi dan operasinalnya yang terjadi dari waktu ke

waktu. Jadi, sejarah pada dasarnya tidak hanya sekedar memberikan romantisme,

tetapi lebih dari itu merupakan refleksi histori.73

Dengan demikian, mempelajari sejarah peradaban Islam dapat memberikan

semangat bagi mahasiswa untuk membuka lembaran dan mengukir kejayaan atau

71Mansur, Op. Cit, h. 15
72Samsul Munir, Op. Cit,h. 13
73Ibid.
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kemajuan peradaban Islam yang baru dan lebih baik. Sejarah peradaban Islam sebagai

studi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah peradaban sudah

tentu akan sangat bermanfaat terutama dalam rangka memberikan sumbangan bagi

pertumbuhan atau perkembangan peradaban.74

Dengan mempelajari sejarah peradaban Islam diharapkan bagi mahasiswa

dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam,

sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Sejarah peradaban Islam tidak hanya

memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan perkembangan

peradaban Islam, namun dapat pula menyelesaikan problematika peradaban masa

kini. Di samping itu, dapat memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan

sistem peradaban Islam.75

74Ibid.
75Ibid.



52

BAB III

PROFIL FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIAKSI

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG DAN PROGRAM BERITA ISLAMI

TRANS TV

A. Profil Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

1. Sejarah Lahirnya Fakultas Dakwah

Fakultas Dakwah merupakan bagian integral dari IAIN Raden Intan Lampung

yang didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). YKIL, dibentuk

dan didirikan pada tahun 1961 oleh R. Moh. Sayid dan dibantu oleh seorang

sekretaris bernama Mochtar, SH dan seorang bendahara bernama S. H. A. Basyid.1

Selanjutnya YKIL merealisasikan program kerjanya dengan mendirikan

Fakultas Tarbiyah pada tahun 1963 yang berstatus swasta. Kemudian pada tahun

1964 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 68/1964, maka status Fakultas

Tarbiyah berubah statusnya dari swasta menjadi negeri, tetapi sebagai cabang

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Palembang.2

Bersamaan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah ini, berdiri pula Fakultas

Syari’ah. Pada perkembangannya YKIL tahun 1965 mendirikan satu fakultas lagi,

yaitu Fakultas Ushuludin. Kemudian YKIL juga berubah menjadi Yayasan Perguruan

Tinggi Islam (YAPERTI) Lampung pada tanggal 27 Agustus 1966.

1 Rini Setiawati, S. Ag. M. Sos. I, Pengaruh Motivasi Manajemen dan Kepemimpinan Dalam
Peningkatan Sumber Daya Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, h. 57

2 Nurul Hamira Binti Jaafar, “Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Budaya Busana
Muslimah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIn Raden Intan Lampung”, (Skripsi Program
Managemen Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 58
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YAPERTI makin gigih berupaya agar ketiga fakultas itu dapat dinegerikan.

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 187/1963 tanggal 26

Oktober 1968 di Lampung berdirilah IAIN Al- Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan

Lampung dan pejabat Rektor pertama kali seperti yang telah diuraiakan di atas yaitu

Mukhtar Hasan, SH dan sekretarisnya M. Djuani Zubair, SH.

Dalam perkembangan selanjutnya, kini dikenal dengan nama IAIN Raden

Intan Lampung yang memiliki tiga Fakultas Tarbiyah di Bandar Lampung dan Metro

(Kini bernama STAIN Jurai Siwo Metro, Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuludin di

Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1988 Fakultas Dakwah menyusul berdiri

dibawah binaan IAIN Raden Intan Lampung, lalu dikembangkan menjadi Fakultas

Dakwah persiapan Negeri. Hingga kemudian pada tahun 1955 Fakultas Dakwah

diNegerikan dan menjadi bagian integral dari IAIN Raden Intan Lampung memiliki

empat fakultas, salah satunya adalah Fakultas Dakwah. Sebelum diNegerikan saat

Fakultas Dakwah masih berstatus swasta telah memiliki mahasiswa berjumlah lebih

kurang 30 orang sebagai mahasiswa angkatan pertama (1989/1990) yang berintegrasi

dengan Fakultas Ushuludin hingga Fakultas Dakwah diNegerikan pada tahun 1995.

Ketika Fakultas Dakwah masih berinteraksi dengan Fakultas Ushuludin (1989/1995)

dibuka satu jurusan, yaitu jurusan Penyiaran Penerangan Agama (PPAI) yang dijabat

oleh seorang ketua jurusan bernama Drs. H. S. Noor Chozin Sufri.3

3 Ibid, h. 59
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Pada tahun 2000, jurusan KPI dan PMI Fakultas Dakwah mengajukan

Akreditasi dan terbitlah surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi No. 017/BAN-PT/1999-2000 tanggal 27 Desember 2000 dengan peringkat C.

Peringkat Akreditas tersebut memacu Civitas Akademia Fakultas Dakwah berbenah

diri dalam upaya meningkatkan kualitas Kerja keras yang telah dilakukan

membuahkan hasil dengan terakreditasinya program-program studi di Fakultas

Dakwah dengan peringkat B. Sesuai dengan syarat keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi No. 030/BAN-PT/Ak-X/SI/I/2008 untuk jurusan

Komunikasi dan Penyiran Islam (KPI) dan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

Izin operasional Fakultas Dakwah tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal

Kelembagaan Agama Islam No. E/109/1995 tertanggal 15 September 1995.

Pada tahun 2009 izin operasional Fakultas Dakwah telah diperbaharui dengan

Surat Keputusan Dirjen PENDIS Nomor Dj.I/197/2009 tanggal 14 April 2009 tentang

izin Operasional Penyelenggaraan Program Studi. Lembaga Perguruan Tinggi Islam

yang bernaung dalam Kementrian Agama Republik Indonesia sesuai dengan

keputusan Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam No E/109/1995 tertanggal

15 September bernama Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.  Dan terakhir

pada tahun 2014 Fakultas Dakwah bertambah satu jurusan lagi yakni jurusan

Bimbingan Konseling Islam (BKI) setelah itu berubah nama menjadi Fakultas
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Dakwah dan Ilmu Komunikasi.4Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagaimana

Fakultas lainnya memiliki tugas pokok, yakni menyelenggarakan pendidikan dan

pengejaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas pkk yang mengacu

kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut merupakan fokus dan sekaligus

sasaran dalam mendapatkan arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan, baik

dibidang akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, mupun dibidang

kepegawaian keuangan.

2. Perkembangan Kurikulum

Sejak Fakultas Dakwah berstatus negeri mulai tahun 1955, kemudian

memisahkan diri dari Fakultas Ushuludin dalam menyelenggarakan pendidikan dan

pengajaran pada program Sarjana Strata satu (SI) dalam jurusn PPAI. Bahkan mulai

mahasiswa angkatan kedua (1990/1991) jurusan PPAI Fakultas Dakwah IAIN Raden

Intan Lampung mengikuti atau menyelenggarakan Tri Dharmanya makin mandiri dan

efektif sampai mahasiswa angkatan 1994/1995. Oleh sebab itu, sejak Fakultas

Dakwah berstatus negeri dan dalam perkembangannya selanjutnya membuka jurusan-

jurusan baru, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), serta jurusan Manajemen Dakwah (MD).

Adapun perkembangan Fakultas Dakwah ini juga merespon perkembangan

kurikulum Fakultas Dakwah, hingga sejak diberlakukannya kurikulum Nasional

4 Skripsi Tahrir Afandi “Efektiviatas Media Internet sebagai Referens iMateri Dakwah
Dikalangan DosenFakultas Dakwah dan Ilmu Komuniasi IAIN RadenIntan Lampung. 2014
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Fakultas Dakwah tahun 1995. Fakultas Dakwah meleburkan jurusan PPAI

(Kurikulum 1988) kedalam jurusan KPI (Kurikulum 1995/1997), kemudian kini

Fakultas Dakwah mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan

pengajaran atau Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN yang sesuai dengan Fakultas

Dakwah adalah membuka dan menyelenggarakan beberapa jurusan atau program

studi KPI, PMI, dan MD baruu dibuka pada tahun 1997 dengan mahasiswa angkatan

pertama tahun 1998/1999 dengan jumlah mahasiswa 40 orang.

Paparan historis dan perkembangan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan

Lampung sejak berdirinya hingga kini Fakultas Dakwah makin terus menembangkan

dirinya. Selain pengembangan status dari swasta menjadi negeri dan pengembangan

jurusan-jurusan yaitu KPI, PMI, dan MD (Kurikulum 1995/1997) dan mengakhiri

jurusan PPAI.

3. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan sistem pendidikan akademik di bidang ilmu pengetahuan dakwah

mengacu padaa kurikulum Dakwah tahun 1998 dan kurikulum Dakwah tahun 1995

serta disempurnakan tahun 1997 hingga 2001 juga sekarang 2003. Perubahan

kurikulum Dakwah merupakan wujud perkembangan dan penyempurnaan keilmuwan

Dakwah yang tercermin dalam kurikulum Dakwah, baik kurikulum yang bermuatan

nasional maupun bermuatan lokal. Sebagaimana dikemukakan bahwa kurikulum

Fakultas Dakwah terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagai wujud
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dinamisasi kelimuwan Dakwah yang tercermin dalam komponen-komponen keahlian

pada masing-masing sub disiplin ilmu dakwah dalam beberapa studi ilmu dakwah,

yaitu KPI, PMI, dan MD.

Berdasarkan kurikulum Fakultas Dakwah tahun 1995/1997 bahwa jurusan

KPI memiliki tiga program studi, yaitu khitbah, pers dakwah dan audiovisual

dakwah. Begitu juga dengan jurusan PMI memiliki dua program studi yaitu

pengembangan komunitas muslim dan pengembangan lembaga-lembaga. Sementara

jurusan MD memiliki program studi manajemen dan organisasi dakwah serta

manajemen perbankan dan ekonomi Islam. Ketiga jurusan memiliki program

studinya, terus semakin dikembangkan di Fakultas Dakwah melalui pelaksanaan

sistem pendidikan akademik dalam rangka mensukseskan dan meningkatkan Tri

Dharma di Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.

Pada Tahun 2000, jurusan KPI dan PMI Fakultas Dakwah mengajukan

akreditasi, dan terbitlah Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi No 017/BAN-PT/1999-2000 tanggal 27 Desmber 2000 dengan peringkat C.

Peringkat akreditasi tersebut memicu civitas akademika Fakultas Dakwah berbenah

diri dalam upaya meningkatkan kualitas. Kerja keras yang telah dilakukan

membuahkan hasil dengan terakreditasinya program-prograam studi di Fakultas

Dakwah dengan peringkat B, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 032/BAN-PT/Ak-X/SI/XII/2007 untuk jurusan
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Manajemen Dakwah (MD), 032/BAN-PT/Ak-X/SI/I/2008 untuk jurusan Komunikasi

dan Penyiaran Islam (KPI) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

4. Visi dan Misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

NO VISI MISI

1

Menjadi Fakultas yang

unggul dalam bidang

pengkajian dan aplikasi

ilmu dakwah tahun 2025

a) Meningkatkan mutu pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam bidang ilmu
dakwah.

b) Meningkatkan Mutu pendidikan tinggi Islam
dalam bidang komunikasi, pemberdayaan
masyarakat dan manajemen.

c) Meningkatkan mutu pengkajian dan
pengembangan ilmu dakwah yang
interdisipliner

d) Meningkatkan jaringan kerjasama kemitraan
dengan lembaga lain

e) Meningkatkan mutu pelayanan dan informasi
publik bagi masyarakat.

Tabel. 2 Visi dan Misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

5. Motto Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

“Bersama Fakultas Dakwah Melanjutkan Perjuangan Rasulullah SAW dalam

Membangun Peradaban Islam”.5

6. Prestasi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

a. Akademik:

5 Ibid, h. 70
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1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKMF/I mempunyai IPK

rata-rata 3,00

2) Aktif dalam berdiskusi, kritis terhadap permasalahan

fakultas/institut

3) Mahasiswa memiliki akhlak yang baik

b. Non Akademik

1) Menyandang gelar juara tingkat lokal, regional, maupun nasional.

2) Menjadi jembatan kerjasama antara pihak Fakultas dan pihak

terkait

3) Terlibat dalam setiap agenda/rentetan kegiatan Fakultas Dakwah

dan Institut.

4) Rajin mengunjungi perpustakaan.6

7. Keadaan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

IAIN Raden Intan Lampung

Mahasiswa merupakan salah satu faktor terpenting bagi eksistensi

dan keberadaan sebuah institusi perguruan tinggi. Mahasiswa adalah

Ilmuwan yang memiliki tugas sebagai pembawa perubahan bagi dunia.

Bahkan mahasiswa disebut sebagai estafet perubahan bagi dunia. Maka dari

6 Ibid.
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itu mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi agar bisa

memberikan perubahan tersebut.

Mahasiswa berkewajiban untuk memiliki kemampuan akademik,

sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan

satuan pendidikan tinggi tempat menimba ilmu untuk mewujudkan

pendidikan yang berkualitas.

Begitu juga fungsi dan kewajiban mahasiswa yang ada di Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI. Mereka merupakan gabungan

dari berbagai lulusan siswa yang ada di wilayah Indonesia, bahkan ada juga

dari luar Indonesia. Baik siswa/i lulusan dari Sekolah Negeri ataupun

Swasta. Mereka merupakan orang-orang yang haus akan ilmu pendidikan,

dan mereka disatukan dengan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan

persyaratan yang ada di IAIN Raden Intan Lampung.

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah mahasiswa yang ada di

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

mengalami peningkatan. Berikut merupakan jumlah daftar Mahasiswa yang

ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.
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Daftar jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden
Intan Lampung7

NO PRODI
TAHUN ANGKATAN

TOTAL
2015 2014 2013 2012

1 KPI 212 152 83 58 505

2 PMI 81 106 66 30 283

3 MD 109 117 74 55 355

4 BKI 134 128 92 - 354

Jumlah 536 503 315 143 1.497

Tabel 3. Jumlah Mahasiswa FDIK Raden Intan Lampung

Terlihat dari jumlah mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung

adalah 1.497 mahasiswa dari angkatan 2012-2015. Dalam penelitian ini

penulis memiliki sampel 1.497 mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan

Lampung dari angkatan 2012-2015. Kemudian didapatkan sampel sejumlah

5 Mahasiswa KPI Angkatan 2012 dan 2013 sebagai berikut:

No Nama Angkatan

1 Komalasari Albina 2012

2 Fitra 2013

3 Nur Hativi 2013

4 Nadzrotul Uyun 2013

5 Mila 2012

Tabel 4.Daftar sampel penelitian

7Siakad IAIN Raden Intan Lampung 2016
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Sampel tersebut didapatkan berdasarkan kriteria penelitian yaitu mahasiswa

KPI yang telah menonton berita Islami Trans TV sebanyak 5 kali dalam seminggu,

mahasiswa yang telah lulus matakuliah sejarah peradaban Islam dan mahasiswa yang

telah lulus mata kuliah komunikasi massa.

B. Program Berita  Islami Trans TV

1. Sejarah Trans TV

Trans TV memperoleh izin siaran pada tanggal 1 Agustus1998. Trans TV

mulai resmi disiarkan pada 10 November 2001 namun masih terhitung siaran

percobaan, Trans TV sudah membangun Stasiun Relai TV-nya di Jakarta dan

Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa

pukul 17.51 WIB. Trans TV kemudian pertama mengudara dan diresmikan Presiden

Megawati Soekarnoputri sejak tanggal 15 Desember 2001 sekitar pukul 19.00 WIB,

Trans TV memulai siaran secara resmi.8

Minggu, 15 Desember 2013 Trans TV meluncurkan logo baru bersamaan

dengan ulang tahun Trans Media yang ke-12. Logo dengan simbol "Diamond A"

ditengah kata Trans TV merefleksikan kekuatan dan semangat baru yang memberikan

inspirasi bagi semua orang didalamnya untuk menghasilkan karya yang gemilang,

diversifikasi konten atau keunikan tersendiri serta kepemimpinan yang kuat.9

8https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_TV,Senin, 6 Juni 2016
9Ibid
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Masing-masing warna dalam logo ini memiliki makna dan filosofi. Warna

kuning sebagai cerminan warna keemasan pasir pantai yang berbinar dan hasil alam

nusantara sekaligus melambangkan optimisme masyarakat Indonesia. Sedangkan

rangkaian warna hijau menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang hijau dan

subur, serta memiliki ketangguhan sejarah bangsa. Warna biru melambangkan

luasnya cakrawala dan laut biru sekaligus menggambarkan kekuatan generasi muda

bangsa Indonesia yang handal dan memiliki harapan tinggi. Yang terakhir adalah

rangkaian warna ungu, menggambarkan keagungan dan kecantikan budaya dan seni

bangsa Indonesia yang selalu dipuja dan dihargai sepanjang masa.10

Semua rangkaian warna yang mengandung makna cerita didalamnya, menyatu

dengan serasi dan membentuk simbol yang utuh, kuat dan bercahaya di dalam berlian

berbentuk A ini. Sehingga bisa dipahami makna dari logo baru Trans TV ini menjadi

tanda yang menyuarakan sebuah semangat dan perjuangan untuk mencapai

keunggulan yang tiada banding mulai dari sekarang hingga masa mendatang.

10Ibid
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2. Visi dan Misi Trans TV

a. Visi Trans TV11

Menjadi televisi terbaik di Indonesia maupun ASEAN, memberikan hasil

usaha yang positif bagi stakeholders, menyampaikan program-program berkualitas,

berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral budaya kerja yang dapat diterima oleh stake

holders serta mitra kerja, dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan

kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat.

b. Misi Trans TV12

Wadah gagasan dan aspirasi masyarakat untuk mencerdaskan serta

mensejahterakan bangsa, memperkuat persatuan dan menumbuhkan nilai-nilai

demokrasi.

3. Program Televisi “Berita Islami Masa Kini” Trans TV

Kata “program” itu sendiri berasal dari bahasa inggris programme atau

program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak

menggunakan kata Program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang

didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai

bentuk. Dengan demikian pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan

stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiencenya. Program atau acara yang

disajikan adalah faktor yang membuat audience tertarik untuk mengikuti siaran yang

dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi.

11http://pungkydevyanto.blogspot.co.id/2011/09/profil-dan-sejarah-trans-tv.html.Senin, 6 Juni
2016

12Ibid
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Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa program acara televise

sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah acara televise yang akan di produksi.

Program acara televise juga menentukan target yang akan menonton acara televise

tersebut dan bagaimana cara menyajikannya agar dapat di terima dan di nikmati oleh

penonton yang menjadi target tersebut.

Trans TV begitu sangat perduli dengan kebutuhan mahasiswa muslim

Indonesia yaitu dengan membuat sebuah  program berita Islami yang dikemas dengan

sangat apik. Salah satunya adalah program Berita Islami Masa Kini atau bisa

disingkat dengan “Beriman” ditayangkan di TRANS TV yang merupakan salah satu

program acarareligi TRANS TV yang menayangkan tentang berita-berita

perkembangan Islam terkini maupun dimasa lampau dengan visualisasi yang

menarik.

Program “Beriman” ini mulai tayang  pada akhir bulan April 2014, kemudian

dengan berjalannya waktu program beriman selalu menghadirkan tema-tema yang

menarik dan sangat berbeda sehingga membuat mahasiswa tertarik untuk

menontonnya. Pada awalnya hanya tayangkan pada pukul 16.30 WIB kemudian

menjadi dua kali yaitu pada pukul 11.30 WIB dengan nama Berita Islami Siang dan

pukul 16.30 WIB yaitu Berita Islami Masa Kini.13

13Ibid
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Gambar. 1. Profil Program Berita Islami Masa Kini Trans TV

Dalam hal ini berita yang di tayangkan mencakup semua hal yang

berkaitan dengan ajaran agama Islam, seperti tentang sholat beserta cara dan

manfaatnya, puasa, ibadah haji, bid’ah dalam Islam, pernikahan menurut

Islam, sejarah peradaban Islam dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan

agama Islam.

Gambar. 2. Sejarah Masjid di Negara Rusia

Seperti gambar di atas, bahwa Program berimanpun tidak hanya memberikan

tayangan tentang fiqih semata. Namun sejarah yang sangat penting ini pun diberikan.

Salah satu contohnya sejarah tentang Masjid di Rusia. Islam tidak hanya berada

disatu titik namun Islam mampu membawa peradabannya hingga ke Negara Rusia.



67

Gambar. 3. Kebangkitan Peradaban Islam dalam pendidikan di Eropa.

Peradaban Islam dipandang sebagai salah satu peradaban dunia yang telah

memberikan kontribusi luar biasa bagi kemanfaatan dan kehidupan umat manusia.

Peradaban ini juga telah membangun aspek pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut bersamaan dengan menyebarnya Islam diberbagai negeri, para

non-Arab yang masuk kedalam agama baru (Islam) mulai belajar bahasa Arab agar

mereka dapat mengenal dasar-dasar agama mereka. Bahasa Arabpun mulai menyebar

dikalangan mereka bersamaan dengan merebaknya belajar baca tulis. Selain itu,

mereka juga mempelajari gramatika serta mengkaji hukum-hukum yang meliputi

pernikahan, talak, muamalah, dan aturan-aturan umum lainnya.14

Islam sangat perduli terhadap mahasiswa sebagai penerus pemimpin negara,

misalnya dengan membangun perpustakaan yang digunakan untuk mahasiswa yang

tidak bisa membeli buku di toko. Perpustakaan Cordoba memiliki koleksi setengah

juta buku. Di Kairo ada beberapa ratus pustakawan yang melayani perpustakaan

khilafah dengan koleksi dua juta buku dan masih banyak lagi. Kemudian orang-orang

14https://www.youtube.com/watch?v=storc2hGTTs, Jum’at, 3 Februari 2017. Pukul 19. 15
WIB
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kaya seantero dunia khilafah menjadikan waqaf perpustakaan sebagai salah satu cara

menunjukkan identitas.15

Gambar.4. Gambaran kondisi perang dimasa lampau

Maksud gambar di atas adalah seni perang umat Islam yang memberi

pengaruh orang Eropa. Terlebih berkaitan dengan pembuatan benteng yang

dikelilingi tembok, penggunaan alat-alat pengepungan, penggunaan manjanik

(ketapel), perisai untuk pasukan berduka dan penggunaan burung merpati dalam

korespondensi saat perang.16

15Ibid.
16https://www.youtube.com/watch?v=4sV0CpIeqWM, Jum’at, 3 Februari 2017. Pukul 19. 15

WIB
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Gambar.5. Tayangan tentang adanya museum peradaban Islam di Amerika
Serikat

Gambar. 6. Kisah Nabi Sulaiman As

Tapi dalam penelitian ini adalahpembahasan dalam episode tentang sejarah

peradaban Islam. Program acara ini tayang setiap hari Senin sampai Jum’at pukul

11.30 WIB dan pukul17.15 WIB di TRANS TV.17

C. Pendapat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN

Raden Intang Lampung Tentang Program Berita Islami Trans TV

Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki pengaruh cukup

efektif sebagai penyebar pesan-pesan pada khalayak ramai. Televisi sebagai media

yang muncul belakangan dibanding media cetak dan radio, ternyata memberikan nilai

yang sangat spektakuler dalam sisi-sisi pergaulan hidup manusia saat ini.

17Observasi Penulis, Program Berita Islami Masa Kini Trans TV, tanggal 13 Januari 2016
Pukul 11.30 WIB
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Kemampuan televisi dalam menarik perhatian, menunjukkan bahwa media tersebut

telah menguasai jarak geografis dan sosiologis.

Kini media layar kaca tersebut sudah menjadi salah satu barang kebutuhan

pokok bagi kehidupan masyarakat nusantara untuk mendapatkan informasi.18Karena

televisi di Indonesia bukan lagi dilihat sebagai barang mewah, seperti ketika pertama

kali ada. Khususnya mahasiswa, hampir setiap mahasiswa yang tinggal di Kost-

kostan memiliki Televisi. Dengan adanya teknologi televisi pada saat ini, para

intelektual muslim banyak menggunakan media ini sebagai salah satu sumber

mencari ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana program berita

Islami masa kini Trans TV dalam meningkatkan pengetahuan sejarah peradaban

Islam bagi mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung. Namun sebelum itu

hendaknya kita lebih mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang tayangan

tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara wawancara

dari beberapa mahasiswa yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel tentang

program Berita Islam di salah satu stasiun televisi swasta yaitu Trans TV berikut hasil

wawancaranya.

18Ibid,h. 33
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Menurut Komalasari Albina, Program Berita Islami Masa Kini yang

ditayangkan di Trans TV adalah sebuah tayangan yang bagus. Ditengah

banyaknya tayangan yang kurang mendidik ternyata Trans TV sangat

konsisten dalam menggunakan televisi sebagai media massa yang baik. Dan

sangat sayang sekali jika mahasiswa tidak menonton bahkan sampai tidak

tahu. Karena program Berita Islami Masa Kini berisi tentang pengetahuan

keIslaman yang harus dimiliki oleh mahasiswa Islam.19

Dari hasil wawancara diatas bisa kita lihat bahwa saat ini banyak sekali

tayangan televisi yang kurang mendidik untuk mahasiswa. Hal tersebut justru

memberikan fakta bahwa masih ada televisi semakin jauh dari fungsi yang

sebenarnya bahwa media televisi harus memberikan informasi yang mendidik

sekalipun harus ada hiburan didalamnya. Gaya hedonisme atau kebarat-barat baik

dari segi fashion ataupun dari foodnya.

Semakin berkembangnya pertelevisian Indonesia justru membuat Trans TV

ini semakin kreatif. Salah satunya yaitu menghadirkan lebih banyak tayangan religius

dibanding televisi swasta yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah Ummat, Berita

Islami Masa Kini, Islam itu Indah. Dan yang lebih unik yaitu pada program Berita

Islami Masa Kini. Program tersebut tidak hanya selalu menghadirkan bentuk video

kemudian host berada di studio. Namun adakalanya host tersebut terjun kelapangan

untuk mencari informasi sejarah tentang suatu peristiwa ataupun peninggalan Islam.

19 Komalasari Albina, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan
2012 wawancara tanggal 15 Agustus 2016
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Misalnya saja yaitu sejarah tentang Ka’bah. Pihak kru program Berita Islami

Masa Kinipun langsung berkunjung ke Museum Mekkah demi mencari tahu tentang

kebenaran bangunan Mekkah atau yang lainnya.

Di tempat lain, Fitra menyampaikan pendapatnya juga tentang Program Berita

Islami Masa Kini ;

Menurut saya program tersebut bagus kok. Mendidik banget, apalagi kalau

melihat hostnya sangat tepat menurut saya. Dan adanya background disetiap

tema yang diberikan sangat cocok. Itulah yang menurut saya program

tersebut berbeda dengan yang lainnya.20

Sebuah acara akan lebih menarik jika menghadirkan pembawa acara yang

sesuai dengan kemasan program tersebut. Misalnya sebuah program yang bernuansa

religi tentu akan lebih menarik jika hostnya menutup aurat dan juga memiliki latar

belakang yang baik. Itupun juga terlihat pada sebuah program di stasiun televisi

swasta di Indonesia yaitu Trans TV yakni program berita Islami Masa Kini Trans TV.

Program tersebut bersifat religi dan menghadirkan host yang menutup aurat.

Diantaranya yaitu Teungku Wisnu dan Shireen Sungkar, Zeze Shihab dan Sahrul

Gunawan, Dude Herlino dan Alisya Subandono serta Zaskia Adya Mecca. 21

20 Fitra, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 24 Oktober 2016

21 Observasi Penulis Program Berita Islami Trans TV, tanggal 13 Januari 2016 pukul 16.30
WIB
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Di sela aktivitasnya yang padat sebagai Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan

Lampung, Nur Hativi mengutarakan tentang baiknya program Berita Islami Masa

Kini untuknya dan juga untuk teman-temannya.

Program Beriman Trans TV ini sangat cocok untuk mahasiswa menurut saya.

Apalagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Karena dari sini

mahasiswa fakultas Dakwah bisa mendapatkan sebuah ilmu untuk disebar

luaskan ke masyarakat khususnya kepada sesama teman mahasiswa. Dari

segi gaya bahasa yang ringan dan dengan visualisasi gambar yang menarik

ini juga mudah untuk diterima. Jadi ketika melihatnya tidak menguras tenaga

dan fikiran.22

Jika beberapa program acara sebuah televisi hanya memiliki sifat menghibur

atau mendidik, ini berbeda dengan program Beriman. Program Beriman memiliki

cakupan yang lengkap. Tidak hanya menghibur dan melengkapi waktu istirahat

mahasiswa, namun didalamnya termuat fungsi yang memberikan informasi, mendidik

serta hiburan.

Mahasiswa muslim tentunya harus memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang luas tentang sejarah peradaban Islam. Hal tersebut karena sejarah bisa

menimbulkan sebuah perubahan dan kedinamisan kehidupan. Dan ilmu tersebut bisa

mahasiswa dapatkan tidak hanya dibangku perkuliahan saja. Tapi mahasiswa bisa

mendapatkan itu dari media televisi. Dan salah satu program yang ada yaitu Program

22 Nur Hativi, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 20 Oktober 2016
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Berita Islami Masa Kini Trans TV. Seperti yang di sampaikan oleh Nadzrotul Uyun

berikut ini.

Mahasiswa Islam sangat disayangkan jika tidak banyak tahu tentang sejarah

peradaban Islam. Karena menurut saya dari sejarah tersebut bisa menambah

semangat dalm belajar. Saya jadi ingin sekali seperti orang-orang Islam

dahulu yang mampu menemukan sebuah alat atau memberikan peradaban

yang gemilang untuk agama dan negara. Dan saya tidak hanya mendapatkan

ilmu tersebut dibangku perkuliahan. Justru dengan menonton program Berita

Islami Masa Kini saya mendapatkan penambahan Ilmu Islam salah satunya

Sejarah peradaban Islam.23

Sebagai aktivis kerohanian di kampus, Mila memiliki pandangan yang

berbeda dengan yang lain tentang Program Berita Islami Masa Kini Trans TV;

Menurut saya, program ini sangat bagus sekali. Karna setelah saya melihat

beberapa kali tayangan tersebut justru menambah semangat saya untuk

senantiasa belajar Islam. Dari program tersebut saya bisa sadar bahwa ilmu

saya ini masih sangat sedikit sehingga saya harus senantiasa belajar. Baik

dibangku perkuliahn, dimajelis Ilmu ataupun belajar dengan melihat sebuah

program religi di televisi.24

23 Nadzrotul Uyun, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan
2013 wawancara tanggal 24 Oktober 2016

24 Mila, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 27 Oktober 2016
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Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka bisa penulis simpulkan bahwa

program Beriman adalah sebuah program yang sangat positif. Dengan kehadiran

program tersebut mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang

dunia Islam.

D. Motif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN

Raden Intan Lampung dalam Menonton Program Berita Islami

Trans TV

Televisi berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi dan

fasilitas untuk promosi. Dengan begitu setiap TV akan memiliki program

yang menjadi program favorit bagi penontonnya. Program sebagai benda

yang abstrak berfungsi memuaskan batiniah, sehingga yang dirasakan oleh

khalayak pemirsa diekspresikan sebagai objektif, yaitu bagus dan kurang

bagus.

Programpun mempunyai karakteristik tertentu yang dapat

memengaruhi, memprovokasi, dalam hal positif maupun negatif dan mampu

mengubah sikap seseorang dari pendiam menjadi agresif hal ini karena

disebabkan oleh daya rangsang televisi yang sangat tinggi. Dengan berbagai

macam program televisi yang ada di Indonesia membuat audiens khususnya

mahasiswa memiliki motif-motif tertentu untuk menonton program acara

yang di tayangankan di televisi.
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Motif merupakan sebuah pengetian yang mencakup semua penggerak, alasan-

alasan atau dorongan-dorongan di dalam diri manusia yang membuat manusia

berbuat sesuatu. Pada saat kita mempelajari tingkah laku manusia, pada umumnya

kita harus mengetahui apa yang dilakukannya, bagaimana ia melakukan dan

mengapa ia melakukan itu. Namun, dalam hal ini “Mengapa” adalah berkenaan

dengan pemahaman motif-motif manusia dalam perbuatannya, karena motif itu

memberi tujuan dan arah tingkah laku manusia. Perbuatan dan tingkah laku manusia

tentu saja dengan keinginan dan kebutuhannya.

Salah satu televisi swasta Indonesia yaitu Trans TV memiliki program –

program acara yang menghibur, mendidik, ataupun informative. Trans TV juga

memiliki program religius yang sangat menarik untuk mahasiswa, misalnya Islam Itu

Indah, Berita Islami Masa Kini, Mozaik Islam, Ummat. Program tersebut memiliki

kelebihan masing-masing dalam menyampaikan informasi tentang agama Islam.

Salah satu acara keunggulannya adalah Program Berita Islami Masa Kini

Trans TV. Program tersebut menghadirkan 2 host dalam setiap episodenya, yaitu

Teungku Wisnu dan Shireen Sungkar, Zeze Shihab dan Sahrul Gunawan, Dude

Herlino dan Alisya Subandono, Zaskia Adya Mecca. Dan keunikan yang lainnya

yaitu program ini tayang dua kali dalam sehari, yakni pada pukul 11.30 WIB dan

16.30 WIB. Serta tema tayangan yang berbeda di satu episodenya, tidak hanya
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tentang fiqih dan akidah namun bisa saja dalam satu episode juga ada tayangan

sejarah peradaban Islamnya.25

Di bawah ini hasil wawancara penulis tentang motif mahasiswa FDIK IAIN

Raden Intan Lampung dalam menonton Berita Islami Masa Kini Trans TV.

Komalasari Albina mengutarakan jawabannya tentang motifnya

menonton program Berima yaitu;

Walaupun saya lelah, atau jarang dirumah namun saya tidak lupa

untuk menyempatkan untuk menonton program “Beriman”. Selain

saya suka dengan host-hostnya saya juga suka dengan kemasan

tayangan ini. Karena waktunya sebentar hanya 30 menit, namun tema

yang ditayangkan lebih dari satu disetiap episodenya.26

Menurut Fitra tentang pertanyaan yang sama yaitu

Yang pasti motif saya menonton program tersebut adalah untuk

mendapatkan informasi yang aktual tentang dunia Islam khususnya

tentang sejarahnya.27

Di lain tempat Nur Hativi pun mengatakan bahwa;

25Observasi penulis Program Berita Islami Trans TV, tanggal 13 Januari 2016 pukul 16.30
WIB

26 Komalasari Albina, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan
2012 wawancara tanggal 15 Agustus 2016

27 Fitra, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 24 Oktober 2016
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Motif saya menonton program ini yaitu yang pasti karena ini tentang

Islam. sebagai mahasiswa IAIN sayapun harus banyak ilmu islamnya.

Dan setelah saya amati program ini bagus. Dan tidak perlu tegang

dan menguras pikiran karena bahasa yang dipakai pun juga sangat

sederhana.28

Dari beberapa hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa Mahasiswa

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung memiliki motif

yang berbeda-beda dalam menonton program “Beriman”. Diantaranya adalah;

1. Motif informasi, artinya mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung

ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan kehidupam sehari-hari

dan yang terpenting adalah berita tentang sejarah peradaban Islam.

2. Motif Identitas pribadi, artinya untuk menemukan penguatan nilai atau

penambah keyakinan, pemahaman diri, eksplorasi realitas dalam sebuah

media massa.

3. Motif hiburan, artinya dorongan untuk menemukan hiburan dan

kesenangan yang dapat melepaskan diri dari permasalahan.

28 Nur Hativi, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2012
wawancara tanggal 27 Oktober 2016
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E. Pengetahuan Sejarah Peradaban Islam bagi Mahasiswa Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

Peradaban Islam adalah salah satu peradaban kemanusiaan terkaya di dunia.

Budaya yang muncul bersamaan dengan agama Islam, mempunyai sejarah gemilang

meski terjadi pasang surut sepanjang sejarah. Banyak sekali hasilnya dari zaman

dahulu sampai sekarang mengenai kebudayaan Islam yang terus menerus

berkembang, misalkan saja dalam sejarah Rasulullah SAW yang telah menyebarkan

agama Islam di dunia ini.

Begitu pentingnya sejarah peradaban Islam bagi kehidupan manusia, di dalam

kitab suci Al-Qur’an sendiri terdapat banyak kisah para nabi dan tokoh pada masa

lampau yang berisi pelajaran untuk dilaksanakan atau sebaliknya, untuk dihindari

oleh manusia dalam kehidupannya kini dan masa mendatang.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan beberpa

mahasiswa FDIK tentang bagaimana menurut mereka Pengetahuan sejarah

Peradaban Islam bagi Mahasiswa.

Mahasiswa itu adalah penerus estafet bagi kebangkitan Islam. Jika tidak ada

yang pengetahuan tentang sejarah nya kitapun akan sulit untuk merealisasikannya

agar menjadi lebih baik. Komalasari sebagai salah satu mahasiswa Komunikasi dan

Penyiaran Islam angkatan 2013 mengungkapkan:
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Pengetahuan sejarah peradaban Islam ini sangat penting untuk dimikili oleh

mahasiswa, apalagi mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung. Dengan

sejarah mahasiswa bisa menjadi semangat belajar. Karena banyak dari

sejarah Islam dahulu membahasa tentang perkembangan kemajuan

peradaban tentang pendidikan sehingga mendorong umat dari penjuru dunia

condong kepada Islam.29

Statmen yang tidak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Fitra;

Menurut saya pengetahuan sejarah peradaban Islam ini hal yang tidak boleh

dianak tirikan. Karena dengan adanya pengetahuan sejarah peradaban Islam

kits tentunya akan bisa memberikan kehidupan yang baru pada peradaban

ini. Yakni dengan memperbaharui kesalahan dimasa lalu dan melanjutkan

suatu peradaban yang membawa kemajuan bagi umat dan negara.30

Menurut Nadzrotul Uyun tentang hal yang sama adalah

Pengetahuan sejarah peradaban Islam itu penting untuk dipelajari dan

dipahami. Karena itu bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada

Islam.31

29 Komalasari Albina, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan
2012 wawancara tanggal 15 Agustus 2016

30 Fitra, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 24 Oktober 2016

31 Nadzrotul Uyun, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan
2013 wawancara tanggal 30 Oktober 2016
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Sejarah yang membahas berbagai peristiwa masa lalu, jangan diremehkandan

dibiarkan seiring dengan berlalunya waktu, sebab begitu besar makna sejarah bagi

kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung

kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi

perkembangan kehidupan manusia.

Menurut Hativi saat ditanya tentang pentingnya sejarah peradana

Islam adalah;

Pengetahuan sejarah peradaban Islam itu sangat penting. Dengannya kita

mengetahui peradaban gemilang dimasa lampau.32

Statmen yang lain pun disampaikan oleh Mila selaku aktivis kampus FDIK

IAIN Raden Intan Lampung;

Dakwah itu butuh strategi yang bagus, dan kita bisa tahu berbagai strategi

tersebut dengan mengetahui sejarah peradaban Islam. karena itulah

pengetahuan sejarah peradaban Islam itu sangat penting mahasiswa. Guna

menjadi acuan atau motivasi mahasiswa untuk terus berkembang.33

Tidak dipungkiri bahwa Islam telah banyak memberikan peradaban

yang gemilang. Berbagai strategi yang di gunakan Rasulullah untuk

32 Nur Hativi, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 15 Agustus 2016

33 Mila, Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, jurusan KPI angkatan 2013
wawancara tanggal 15 Agustus 2016
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memperluas kekuasaan Islampun berhasil, yaitu Islam mampu menguasai

dunia hingga 2/3 dunia. Dan tidak hanya itu, dari sisi pendidikanpun Islam

sangat meraih kejayaan. Yaitu dengan bukti bahwa banyak orang Eropa yang

menjadikan negara Islam sebagai pusat pembelajaran. Dan juga banyaknya

perpustakaan Islam yang tersebar di berbagai Daerah.

Ketika sejarah disimpulkan untuk merujuk kepada setidak-tidaknya

dua konsep yang berbeda, yaitu: pertama, sejarah yang tersusun dari

serangkaian peristiwa masa lampau, keseluruhan pengalaman manusia,

kedua, sejarah sebagai suatu cara yang dengannya fakta-fakta diseleksi,

diubah-ubah, dijabarkan dan dianalisis.

Maka materi tersebut sangatlah berguna bagi kelangsungan hidup

manusia sebagai bagian dari sejarah. Yang pertama memberikan pemahaman

akan arti objektif masa lampau, sedangkan yang kedua mengandung makna

subjektif. Materi sejarah selalu memberikan suatu keadaan yang sebetulnya

terjadi. Sekalipun cerita sejarah, Ia juga merupakan hasil peninggalan sejarah

yang bersumber dari perbuatan manusia sebagai makhluk sosial.

Sejarah apapun bentuknya, sangat urgen bagi mahasiswa. Paling

tidak sejarah masa lampau dapat dijadikan pengalaman terbaik untuk

menapaki kehidupan berikutnya. Urgensi dlain dari sejarah peradaban Islam

bagi mahasiswa adalah memperluas wawasan berfikir mahasiswa. Artinya
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sejarah terus memberikan pedoman dan perspektif tentang perkembangan

selanjutnya.

Menurut F.R Ankersmit dalam kutipan siti maryam, bahwa dengan

mengetahui kelakuan manusia masa lampau, maka sejarah berfungsi sebagai

guru kehidupan. Oleh karena itu, dengan mengembangkan peristiwa-

peristiwa masa silam, dapat di timba ajaran-ajaran praktis, sehingga pada

gilirannya sejarah bermakna sebagai pedoman masa kini dan juga masa yang

akan datang.
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BAB IV

PROGRAM BERITA ISLAMI TRANS TV DALAM

MENINGKATKAN PENGETAHUAN SEJARA H PERADABAN ISLAM

BAGI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil interview

atau wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan dengan judul karya tulis

ini yaitu Program Berita Islami Trans TV Dalam Meningkatkan Pengetahuan Sejarah

Peradaban Islam Bagi Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung, yang kemudian

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

selanjutnya penulis akan menganalisis data yang penulis kumpulkan.

Sesuai dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan

analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan

dari observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi selama peneliti mengadakan

penelitian di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung,

maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti

sesuai dengan hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu sebagai

berikut:

Kotak kecil yang dapat memunculkan tayangan dan suara ini kerap disebut

masyarakat dengan televisi. Ia telah menjadi kebutuhan pokok mahasiswa. Bahkan,

tidak jarang apabila dalam satu kostan terdapat satu televisi. Sebagai sebuah

kebutuhan pokok, menonton televisi saat inipun banyak dilakukan oleh mahasiswa
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Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan lampung. Bahkan menurut

penelitian terakhir, banyak dari mereka justru menggunakan televisi itu sebagai

sumber informasi dibanding gadget.

Kebutuhan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan keIslaman tentunya

membutuhkan banyak informasi keIslaman diseluruh dunia. Dengan begitu

mahasiswapun harus cerdas dalam memilah program yang harus dikonsumsinya.

Namun, Trans TV mampu menghadirkan program-program keIslaman yang sangat

menarik. Salah satunya yaitu Program Berita Islami Trans TV.

Program ini hadir dengan berbagai tema keislaman, salah satunya yaitu tema

tentang sejarah peradaban Islam. Dengan hadirnya tema tersebut dalam program

“Beriman” membantu mahasiswa untuk mencari tahu informasi tentang peradaban

Islam dimasa lampau.

Penggunaan program “Beriman” pada media televisi sebagai sumber

Informasi bagi mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung antara lain;

1. Mencari Berita Tentang Peristiwa dan Kondisi yang Berkaitan

dengan Sejarah Peradaban Islam

Di zaman modern seperti saat ini tidaklah sulit bagi mahasiswa untuk mencari

sebuah informasi. Sekalipun informasi tersebut adalah sejarah peradaban Islam.

Karena televisi bukanlah menjadi barang langka bagi mahasiswa maka informasi

sejarahpun dengan mudah didapatkan dengan memilih program yang bergenre Islam.

Salah satunya yaitu program Berita Islami Masa Kini Trans TV.
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Banyak sekali judul tentang sejarah peradaban Islam yang dihadirkan dalam

tayangan tersebut. Misalnya saja “Pengaruh Islam terhadap Renaissance Eropa”.

Tema tersebut terdapat dalam program berita Islami Masa Kini Trans TV pada

tanggal 30 Mei 2016. Dengan tayangan tersebut mahasiswa bisa mendapatkan

informasi bahwa banyak sekali kontribusi Islam terhadap kemajuan di Eropa. Salah

satunya yaitu dalam bidang Pendidikan.

Jika dilihat dari penjelasan diatas. Program berita Islami Masa Kini di Trans

TV termasuk kedalam jenis program berita Curren Affair. Bahwa berita jenis current

Affair adalah sebuah program  yang menyajikan infromasi yang terkait dengan suatu

berita yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam.

Sejarah Peradaban Islam bukanlah sesuatu yang baru bagi Mahasiswa, karena

Sejarah Peradaban Islam telah masuk kedalam mata kuliah sehingga informasi

tentang dunia Islam sudah didapat oleh mahasiswa. Namun sesuai dengan jenis

televisi tersebut. Trans TV menghadirkan program Berita Islami Masa Kini sebagai

bahasan ulasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang sejarah peradaban Islam.

2. Memuaskan Rasa Ingin Tahu dan Minat Mahasiswa FDIK IAIN

Raden Intan Lampung

Program “Beriman” menjadi sebuah program yang berfungsi sebagai salah

satu sumber informasi islam sudah berhasil merebut hati mahasiswa. Dengan audio

visual yang menarik tentunya mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang meningkat

untuk melihatya. Apalagi terkait dengan sejarah Peradaban Islam, tentu mahasiswa
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penasaran bagaimana trans TV membuat tayangan sejarah yang tidak membuat bosan

dan mampu mendeskripsikan alurnya dengan apik.

Hal tersebut sesuai dengan sifat berita televisi yang juga sudah dijelaskan

pada BAB sebelumnya pada poin fungsi berita televisi yaitu bersifat afektif. Dimana

berita tersebut berkaitan dengan sikap dan emosi.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan berbagai responden

ternyata menghasilkan hasil yang luar biasa. Program tersebut mampu memuaskan

rasa ingin tahu tersebut dan merekapun lebih berminat untuk menontonnya. Salah

satu diantara tayangan sejarah yang membuat salah satu responden tertarik yaitu

“Sejarah tentang perang yang dimenangkan oleh kaum muslim sepanjang bulan

ramadhan”.  Tayangan tersebut hadir pada 21 Juni 2016 pada pukul 16.30 WIB.

3. Belajar, pendidikan diri sendiri

Salah satu fungsi berita yang telah dibahas pada BAB sebelumnya yaitu berita

memiliki fungsi berita yang bersifat psikomotori. Yakni sebuah berita yang berkaitan

dengan tindakan dan perilaku positif. Setiap mahasiswa akan mempunyai respon

yang berbeda-beda setelah menoton sebuah tayangan ditelevisi. Begitu juga dnegan

Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung. Perilaku yang positif terlihat dari

beberapa hasil wawancara peneliti terhadap responden.

Mereka lebih antusias untuk menonton program tersebut karena program

berita Islami Masa Kini adalah bukan hanya sekedar tayangan yang bisa menghibur

atau memberikan Informasi saja. Namun dengannya mereka bisa belajar tentang
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sejarah Peradaban Islam dan tentang berita Islam lainnya. Dan bisa menjadi motivasi

bagi mahasiswa untuk senantiasa belajar.

4. Memperoleh Rasa Damai Melalui Penambahan Pengetahuan

Keislaman

Mahasiswa yang haus akan ilmu pengetahuan Islam, tentunya harus

senantiasa mencari sesuatu untuk menambah pengetahuannya. Berita memiliki

manfaat yang bersifat afektif, dimana itu berkaitan dengan sikap dan emosi.

Karena dengan tayangan tersebut mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan

Lampung memiliki kedamaian karena telah menemukan tayangan yang baik untuk

mereka. Yang tidak hanya sekedar memberikan hiburan dikala lelahnya tubuh karena

padatnya aktivitas perkuliahan namun mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa yaitu

menambah pengetahuan sejarah peradaban Islam.

Kita bisa melihat manfaat sejarah bagi kehidupan, sejarah menyimpan dan

mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-

nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Hal tersebut bukan hanya karena

untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun dan abad suatu peristiwa peradaban Islam

dimasa lampau. Namun juga memahami realitas muslim untuk mengetahui suatu

peristiwa peradaban Islam.

Peningkatan pengetahuan bagi pengetahuan mahasiswa tidak pernah lepas

dari pendidikan dan pembelajaran yang didapatkan baik di kampus ataupun dari

lingkungannya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang berarti pengajaran itu
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sendiri terdiri dari jumlah komponen yang secara teratur saling berhubungan dan

bergantung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan belajar mengajar juga dipengaruhi oleh faktor mahasiswa.

Keberhasilan dan prilaku belajar mahasiswa bergantung pada lingkungannya. Media

pembelajaran, yang baik dua dimensi ataupun tiga dimensi sangat berpengaruh bagi

peningkatan pengetahuan mahasiswa.

Berita Islami Masa Kini sebagai salah satu program berita Islam yang ada di

stasiun televisi swasta mampu membantu mahasiswa dalam meningkatkan

pengetahuan sejarah peradaban Islam.

Ada beberapa muatan didalam Program Berita Islami Masa Kini Trans TV

yang mampu meningkatkan pengetahuan sejarah peradaban Islam bagi mahasiswa

FDIK IAIN Raden Intan Lampung;

1. Konflik

Yaitu adanya benturan kepentingan atau benturan karakter diantara tokoh-

tokoh yang terlibat. Pengelola program harus berusaha sebisa mungkin untuk

menawarkan pandangan-pandangan yang bertentangan atau pandangan yang berbeda.

Ini tidak hanya akan membuat pertunjukan di televisi menjadi adil tetapi juga bagus.

2. Durasi

Suatu program yang berhasil adalah program yang dapat bertahan selama

mungkin. Ditinjau dari durasi atau lamanya penayangan program, suatu program itu

terdiri atas program yang dapat bertahan lama (durable program) dan program yang

tidak dapat bertahan lama (nondurable program).
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Program “Beriman” termasuk program yang bertahan lama. Program Ini telah

beridiri sejak tahun 2014 dan hingga saat ini masik eksis keberadaannya. Justru

sekarang program tersebut tayang 2 kali dalam sehari yang awalnya hanya sekali

tayang pada pukul 12.00 WIB saja.

3. Kesukaan

Adakalanya orang menyukai suatu program bukan karena isinya, namun lebih

tertarik kepada penampilan pemain utama atau pembawa acara. Hal tersebut juga

terlihat dalam beberapa hasil wawancara penulis dengan responden. Dimana beberapa

dari mereka pada awalnya tertarik pada pembawa acara, kemudian kepada

audiovisual yang serasi dengan tema yang dihadirkan setiap episodenya. Sehingga

dari keseluruhannya mahasiswa dapat menonton tayangan tersebut tanpa ada unsur

paksaan.

4. Konsistensi

Suatu program harus konsisten terhadap tema dan karakter pemain yang

dibawanya sejak awal. Dengan demikian, tidak boleh terjadi pembelokan atau

penyimpangan tema atau karakter di tengah jalan yang akan membuat audien bingung

dan pada akhirnya meninggalkan program itu.

Program “Beriman” termasuk salah satu program acara yang sangat konsisten

tentang konten yang dibawanya. Dimana program tersebut senantiasa menghadirkan

tayangan keIslaman dengan beragam tema. Dan setiap tayangan sudah pasti selaras,

baik dari tema, audio dan jga audio visualnya.
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5. Energi

Setiap program harus memiliki energi yang mampu menahan audien untuk

tidak mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal lain. Suatu program yang memiliki

energi harus memiliki 3 hal, yaitu: kecepatan cerita, excitement (daya tarik), gambar

yang kuat.

Dengan perencanaan yang baik, tentunya program “Beriman” termasuk salah

satu program yang memiliki energi bagus. Ini terlihat dari beberapa wawancara

dengan mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi responden,

mereka bisa menarik kesimpulan tersebut karena ketika melihat tayangan tersebut

perbandingan anatar suka dan tidak suka sangat jauh. Menurut mereka tayangan

tersebut sangat ringan, dan mudah dimengerti.

6. Timing

Programmer dalam memilih suatu program siaran harus mempertimbangkan

waktu penayangan (timing), yaitu apakah program bersangkutan itu sudah cocok atau

sesuai dengan zamannya. Setiap program harus dapat menjaga keharmonisannya

dengan waktu. Nilai-nilai atau gaya hidup yang diperlihatkan tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai yang masih berlaku dan dipertahankan oleh audien.

Program “Beriman” ini sangat sesuai timingnya. Karena setiap tampilannya

ditampilkan sesuai dengan masa kini sekalipun temanya tentang sejarah. Hal

tersebutlah yang membuat mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang

sejarah peradaban Islam.
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7. Tren

Seorang programmer dalam memilih program harus memiliki kesadaran

terhadap adanya hal-hal yang tengah digandrungi di tengah masyarakat. Program

yang sejalan dengan tren yang berkembang akan lebih menjamin keberhasilan. Setiap

tren program televisi tentu saja mengalami masa puncaknya dan masa menurunnya,

yaitu ketika audien mulai merasa jenuh dan rating acara sudah turun maka ketika itu

pula proses pencarian ide-ide barupun dimulai lagi.

Dari uraian di atas, merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan jika

sebuah televisi ingin memperoleh hasil yang maksimal sebagai pemberi informasi

serta pengetahuan kepada penontonnya. Itu sebuah metode supaya sebuah tayangan

televisi bisa memberikan pemahaman tentang semua sejarah peradaban Islam dan

semua ajaran Islam Khususnya bagi mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung.

Dan dari hasil penelitian penulis yang diperoleh dari wawancara dengan

responden, bahwa Program Berita Islami Masa Kini Tran TV dikatakan salah satu

media yang bisa meningkatkan pengetahuan Sejarah Peradaban Islam. Karena

menurutnya program tersebut memiliki konsep yang bagus. Sangat memperhatikan

kebutuhan mahasiswa. Bisa membantu mahasiswa lebih mengerti dengan materi di

kampus tentang sejarah peradaban Islam. Program ini sangat efektif dalam membantu

mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan sejarah Peradaban Islam. Karena jika

hanya melalui audio saja kurang memuaskan, sehingga perlu audiovisual juga agar

lebih tergambar saja kondisi masa lalunya.
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Berdasarkan keterangan sebagaimana terurai di atas, maka dapat penulis

simpulkan bahwa penggunaan media televisi pada program Berita Islami Trans TV

sebagai salah satu media yang mampu meningkatkan pengetahuan sejarah peradaban

Islam bagi Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan Lampung. Karena selain dari buku

dan juga perkuliahan, televisi bisa digunakan sebagai sarana meningkatkan

pengetahuan sejarah peradaban Islam.
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BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan

terdahulu, maka dapatlah di ambil inti pembahasan atau kesimpulan dalam penelitian

ini yaitu sebagai berikut:

1. Program Berita Islami masa Kini Trans TV bisa dijadikan salah satu

sumber informasi bagi Mahasiswa FDIK IAIN Raden Intan lampung,

diantaranya:

a. Mencari Berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan

sejarah peradaban Islam

b. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat mahasiswa FDIK IAIN Raden

Intan Lampung

c. Belajar, pendidikan diri sendiri

d. Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan ke Islaman.

2. Program Berita Islami Masa Kini adalah sebuah program yang mampu

meningkatkan pengetahuan sejarah peradaban Islam bagi mahasiswa

FDIK IAIN Raden Intan Lampung. Ini karena Trans TV senantiasa

memperhatikan beberapa muatan yang harus ada dalam sebuah tayangan.

Muatan tersebut antara lain:

a. Konflik

b. Durasi



95

c. Kesukaan

d. Konsistensi

e. Energi

f. Timing

g. Tren

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas peneliti sudah melakukan analisis data pada

penelitian program berita Islami Trans TV dalam meningkatkan pengetahuan sejarah

peradaban Islam bagi mahasiswa. Maka saran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Produser program acara “Beriman” serta pihak yang terlibat dalam

produksi program tersebut, untuk tetap memberikan serta meningkatkan

kreatifitas dalam membuat tema yang lebih bermanfaat tentang religi yang

bisa memberikan pengetahuan agama untuk mahasiswa, khususnya

sejarah Peradaban Islam.

2. Bagi Mahasiswa sebagai agent of change hendaknya menjadikan program

“Beriman” ini sebagai salah satu  sarana untuk meningkatkan sejarah

peradaban Islam dan memacu teman-teman mahasiswa jurusan

Komunikasi Dan Penyiaran Islam untuk lebih kreatif dalam membuat

tayangan sejarah Peradaban Islam.

3. Bagi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, diharapkan dengan ilmu
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yang telah didapat khususnya di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

dapat membuat karya yang bisa menumbuhkan kecintaan masyarakat

kepada Sejarah Peradaban Islam dan memanfaatkan media sebagai sarana

komunikasi dakwah untuk memperluas syariat Islam.

C. PENUTUP

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan

hidayahnya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari

bahwa tulisan ini belum sempurna dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat

bagi semua. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca dapat menjadikan

tulisan ini lebih baik dan sempurna lagi.

Akhirnya penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya. Atas kesalahan yang penulis lakukan mohon dimaafkan dan

kepada Allah SWT penulis mohon ampun. Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
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Lampiran 1

PEDOMAN INTERVIEW

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Program Berita Islami Masa Kini

Trans TV?

2. Apakah menurut Anda, Televisi ini masih bisa memberikan informasi

yang baik dengan berkembangnya gadget di dunia?

3. Apa yang menjadi motif Anda menonton program Berita Islami Masa Kini

Trans TV?

4. Selama Anda menonton Program tersebut, pernahkah melihat tayangan

tentang sejarah peradaban Islam?

5. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tema tersebut?



Lampiran 2

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Gambar. Logo Trans TV

Gambar. Profil Berita Islami Masa Kini Trans TV



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

Gambar. Wawancara bersama Fitra mahasiswa Jurusan Komunikasi
dan penyiaran Islam IAIN Raden Intan Lampung, angkatan 2013

Gambar. Wawancara bersama Hativi mahasiswa Jurusan Komunikasi
dan penyiaran Islam IAIN Raden Intan Lampung, angkatan 2013
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Gambar. Wawancara bersama Mila mahasiswa Jurusan Komunikasi
dan penyiaran Islam IAIN Raden Intan Lampung, angkatan 2013
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