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ABSTRAK 

Widarti, Setiya. 2017. Analisis Wacana Pesan Dakwah Dalam Acara Talkshow 

Cerita Perempuan Tema Kontroversi Pernikahan Dini Di Trans Tv 

Tanggal 17 Agustus 2016. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.. 

Kata Kunci : Talkshow, Cerita Perempuan, Kontroversi Pernikahan Dini, 

Pesan Dakwah 

Perkembangan teknologi semakin hari semakin maju dan terus 

berkembang. Media untuk berdakwah juga semakin berkembang. 

Berdakwah pada zaman sekarang tidak hanya dengan pertemuan atau 

dalam mimbar saja. Namun bisa dengan menggunakan televisi, radio 

maupun internet yang memungkinkan terjadi komunikasi terjadi secara 

dua arah. Talkshow merupakan acara edukatif karena dalam acara 

Talkshow terdapat pesan-pesan dakwah yang dapat memotivasi para 

audiens. Dalam acara Talkshow yang terdapat dalam acara Cerita 

Perempuan terdapat pesan dakwah yang dapat mendorong audiens untuk 

berlaku lebih baik. Berkat media televisi khususnya, memberikan 

kemudahan kepada para da‟i untuk lebih kreatif dan inovatif lagi  dalam 
menyampaikan dakwahnya, karena dalam media televisi bukan hanya 

audionya saja yang ditampilkan melainkan visualnya juga ditampilkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan 

dakwah yang terdapat dalam acara talkshow Cerita Perempuan tema 

Kontroversi Pernikahan Dini di Trans Tv tanggal 17 Agustus 2016 

dianalisi menggunakan struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. 

Adapun teknik penelitian menyimpulkan bahwa : 1) pesan 

dakwah dalam struktur makro adalah menyegerakan menikah bagi yang 

sudah siap. 2) Pesan dakwah dalam superstruktur adalah dilihat dari 

perspektif Agama dan Perspektif Psikologi, dalam perspektif agama 

seorang siap menikah adalah seseorang yang telah “mampu” . Sedangkan 
dari mental (psikologi), seseorang siap menikah pada umur 20 keatas. 3) 

Pesan dakwah dalam struktur mikro adalah dalam penyampaian dakwah, 

seorang da‟i harus berucap dengan sopan dan santun.   

   

  



 

 

19 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, informasi dan komunikasi menjadi sangat 

penting terutama untuk berdakwah. Apabila ditelusuri, perkembangan 

dakwah dan keilmuannya tentu tidak terlepas dari perkembangan dakwah 

pada era sebelum Rasulullah.  

Pada dasarnya, dakwah memang tidak cukup bila disampaikan dengan 

lisan belaka. Dakwah harus didukung oleh keberadaan media, yang menjadi 

saluran penghubung antara ide dengan umat, yang menjadi elemen vital serta 

urat nadi dalam totalitas dakwah itu sendiri. Media bisa berupa Lisan, 

Tulisan, Audio Visual, Lingkungan Keluarga, Uswah dan Qudwah Hasanah, 

Organisasi Islam. Media juga bisa berupa seperangkat alat modern, yang 

sering disebut dengan alat komunikasi. Mengapa keberadaan media menjadi 

sangat penting? Karena setiap kata yang terucap dari manusia gaungnya 

hanya dapat menjangkau jarak yang sangat terbatas, sedangkan dengan 

memanfaatkan media atau alat-alat komunikasi massa, maka jangkauan 

dakwah pun tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. 
1
 

Belakangan ini, kemasan dakwah yang tayang menggunakan media 

Televisi semakin banyak bermunculan, termasuk pengemasan dakwah dalam 

bentk talkshow. Hal ini bagus untuk membentuk citra sekaligus memperluas 

                                                           
1
 Fathul Bahri An-Nabiry, Meniti Jalan Dakwah : Bekal Perjuangan Para Da‟i (Jakarta : 

AMZAH, 2008 ), hlm 235-237. 
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audiens dakwah. Hampir semua stasiun televisi mempunyai program 

talkshow dan program yang bernuansa dakwah Islam. Diantaranya : Islam itu 

Indah di Trans Tv, Mama dan AA‟ di Indosiar, Berita Islami Masa Kini di 

Trans Tv dan acara talkshow lain yang bersifat umum namun mengandung 

pesan dakwah.  

Dakwah menurut syaikh Ali Machfudz dalam kitab Hidayatul 

Mursyidin memberi batasan sebegai berikut, yang artinya “membangkitkan 

kesadaran manusia kepada kebaikan dan petujuk, menyuruh berbuat makruf 

dan mencegah dari yang mungkar supaya mereka memperoleh keberuntungan 

kebahagiaan dunia dan akhirat”.2 

Pada sejarahnya, siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 

saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan 

Indonesia ke- 17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih 

terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 

Agustus 1962 jam14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara 

pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno. 
3
 

Sejak pemerintahan Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun 

penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. 

Barulah pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada 

kolompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang 

                                                           
2
 Ibid, hlm 20 

3
 Morisan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio&Televisi ( Jakarta: 

Prenamedia Group, 2008), hlm 9 
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merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan 

SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI.
4
 

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan 

industri media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, wawasan 

masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun 

2000 muncul hampir secara serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, 

TV7, Lativi, dan Global) serta beberapa televisi berlangganan yang 

menyajikan berbagai program dalam dan luar negri.
5
 

Kelahiran televisi swasta di Indonesia bisa dilihat sebagaimana respon 

atas desakan masyarakat kelas menengah Indonesia yang sedang mengalami 

apa yang disebut oleh Schiller sebagai proses cultural leveling terkait 

meningkatnya arus informasi internasional melalui beragam teknologi 

komunikasi baru, seperti vidiotape dan siaran televisi satelit yang ditangkap 

melalui antena parabola
6
. Dalam konteks ekonomi politik semacam itulah, 

RCTI, SCTV, TPI, ANTV, dan Indosiar lahir.  

Ketika izin dikeluarkan, pemerintah tak memiliki rencana jangka 

panjang mengenai perkembangan pertelevisian Indonesia. Pembukaan bagi 

masuknya sektor swasta tidaklah berlangsung dalam kerangka kompetisi 

bebas. Pada gilirannya kemudian, sejumlah stasiun televisi komersial tersebut 

dilindungi dari kompetisi dalam pasar bebas yang mungkin mengancam 

mengurangi tingkat keuntungan atau daya saing mereka. Bahkan kebijakan-

                                                           
4
 Ibid, hlm 10  

5
 Ibid.  

6
 Ade Armando, Televisi Indonesia Di Bawah Kapitalis Global ( Jakarta, PT Kompas Media 

Nusantara, 2016), hlm 261 
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kebijakan pertelevisian yang dikeluarkan pemerintah mendasar yang 

memungkinkan stasiun-stasiun televisi tersebut menggali keuntungan dengan 

leluasa. 
7
 

Dengan berubahnya peradaban, dakwah banyak yang menggunakan 

media, terlebih pada media televisi. Media televisi merupakan media yang 

bersifat audio visual, yaitu televisi dapat memadukan suara dan gambar yang 

bergerak. Oleh karena itu televisi memudahkan da‟i untuk menyampaikan 

pesannya. Televisi memiliki banyak kelebihan, seperti jangkauan sangat luas 

dan cukup besar, menambah pembelajaran secara tidak langsung. Namun 

meskipun televisi memiliki banyak kelebihan, namun media televisi juga 

memiliki banyak kekurang seperti biaya produksi yang mahal, dan dapat 

mengganggu pertumbuhan otak balita, menghambat anak dalam 

mengekspresikan pikiran melalui tulisan. Televisi juga dapat meningkatkan 

emosional seseorang, baik dari usia anak-anak, remaja, dewasa maupun orang 

tua. 

Media informasi dan komunikasi, khususnya media televisi setiap hari 

menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan 

jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program 

untuk ditayangkan di televisi selama program itu  menarik dan disukai 

audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan 

peraturan yang berlaku. 
8
Pada dasarnya program dikelompokkan menjadi 2 

bagian besar berdasarkan jenisnya : 1) Program Informasi (berita) dan 2) 

                                                           
7
 Ibid, hlm 263 

8
 Morisan, Managemen Media Penyiaran, hlm 218 
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Program Hiburan (entertainmen) . Program Informasi kemudian dibagi lagi 

menjadi dua jenis, yaitu berita keras (hard news) yang merupakan berita 

terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang 

merupakan kombinasi dari fakta, gosip dan opini. Sedangkan Program 

Hiburan berupa drama, sinetron, Film, musik, permainan, pertunjukan.  

Berita keras (Hard News) terbagi menjadi beberapa bentuk berita, 

seperti Straight News (berita langsung), Feature (berita ringan namun 

menarik) dan Infotainmen. Sedangkan Berita Lunak ( Soft News) terbagi 

menjadi 4 kategori, yaitu Current Affair (informasi terkini), Magazine 

(informasi ringan namun mendalam), dokumenter, dan juga 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). Mereka yang diundang 

adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau 

topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang 

tengah dibahas. 
9
  

Program Talk Show merupakan salah satu program acara yang sering 

ditayangkan di Televisi. Berdasakan hal tersebut, maka televisi sangat 

penting untuk menjadi media dakwah, atau menyalurkan pesan-pesan 

dakwah. Hal ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Televisi dapat juga 

                                                           
9
 Ibid,  hlm 222 



 

 

24 

 

bermanfaat sebagai media yang menyajikan dialog-dialog tentang berbagai 

masalah yang dialami oleh ummat Islam.
10

 

Selain sebagai media komunikasi yang melayani khalayak yang luas, 

pers, film, radio, dan televisi, juga merupakan lembaga sosial (sosial 

institution) media massa juga dapat melayani kepentingan para dai atau 

mubalig seperti di negara-negara Islam. Dalam rangka melayani kepentingan-

kepentingan yang berbeda itu, media massa menjalankan fungsi sosial dan 

fungsi politik serta dapat juga sekaligus menjalankan fungsi dakwah.  

Fungsi dakwah yang dapat diperankan oleh media massa adalah 

menjaga agar media massa selalu berpihak kepada kebaikan, kebenaran, dan 

keadilan universal sesuai dengan fitrah dan kehanifaan manusia, dengan 

selalu taat kepada kode etiknya. Fungsi dakwah yang lain yang dapat 

dijalankan oleh media massa elektronik adalah menyiarkan adzan setiap 

waktu menjelang shalat, menyiarkan khotbah hari raya idulfitri dan iduladha, 

ceramah agama, dialog, peringatan acara-acara islam dan sebagainya. 
11

 

Salah satu program Talk Show yang menarik menurut penulis adalah 

tayangan Talk Show Cerita Perempuan di Trans Tv. Acara talk show tersebut 

dikemas dalam bentuk komunikasi langsung oleh 3 Host, dan Co Host dengan 

bidang yang berbeda yaitu, Maudi Koesnady sebagai host, Oki Setiana Dewi 

sebagai Co Host dan memberikan siraman rohani kepada bintang tamu 

maupun audien, dan Co Host Roslina Verauli sebagai psikolog. Acara 

                                                           
10

 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2011 ), hlm 112 
11

 Ibid, hlm 95-96 
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dikemas dengan tujuan mencari kebenaran dan kejelasan kepada bintang tamu 

yang diundang. Tidak jarang pula cerita perempuan menghadirkan 

narasumber yang berkompeten memberi inspirasi dalam menyikapi setiap 

masalah. Hal yang menarik dari acara ini adalah dalam Cerita Perempuan 

membahas tentang berbagai masalah perempuan, namun untuk event tertentu 

juga membahas masalah hubungan rumah tangga narasumber. Dalam Cerita 

Perempuan Host bukan hanya memberikan pertanyaan saja, namun Host dan 

juga Co Host juga memberikan solusi. seperti Roslina Vereuli, yaitu Co Host 

yang bertugas untuk memberikan tanggapan-tanggapan, informasi dan juga 

solusi yang berhubungan dengan psikologi bintang tamu maupun audien. Dan  

Oki Setiana Dewi, yaitu Co Host yang bertugas sebagai pemberi pencerahan 

islami kepada bintang tamu maupun audien.  

Meskipun bukan acara khusus pengajian agama, talk show Cerita 

Perempuan telah memberikan wacana dan nuansa baru dalam mensyi‟arkan 

nilai-nilai kebaikan islam di masyarakat luas. Cara penyampaian tampak lebih 

hidup dan interaktif. Didukung dengan tata panggung yang  nyaman seperti 

sedang berbincang-bincang dengan keluarga sendiri, memungkinkan Host 

dan Co Host lebih leluasa dan lebih enjoy dalam memberikan setiap 

pertanyaan dan juga solusi kepada bintang tamu.  

Sepert diketahui bahwasanya dalam Talk Show Cerita Perempuan ada 

Oki Setiana Dewi selaku Co Host yang mempunyai tugas sebagai pakar 

agama islam dalam Talk Show Cerita Perempuan, dalam tugasnya, Oki 

memberikan saran dan masukan untuk setiap isu-isu ataupun peristiwa yang 
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dibahas dalam program Cerita Perempuan dari sudut pandang Islam dengan 

memberikan landasan kuat dari ayat Al-qur‟an . 

Salah satu episode yang menarik penulis adalah dalam episode yang 

bertema“ Kontroversi Pernikahan Dini” yang membahas kisah dari 

Muhammad Alvin Faiz yang merupakan anak dari Ustadz Arifin Ilham . 

Dalam episode ini membahas tentang bagaimana pernikahan dini dipandang 

oleh masyarakat dengan cara memberikan pertanyaan seputar bagaimana 

pendapat masyarakat tentang pernikahan dini, dan hasilnya banyak yang pro 

dan kontra.  

Namun, Oki Setiana Dewi selaku da‟i yang ada dalam acara tersebut 

memberikan penjelasan bahwa “ menikah dini adalah pilihan dari individu, 

silahkan istikharah dan ditimbang lebih banyak baiknya atau buruknya, ketika 

merasa menikah dini adalah lebih baik untuk menghindari dari perzinaan dan 

sudah siap segala sesuatunya, silahkan untuk menikah. Ketika menikah nanti 

dipilih karena alasan mampu meredam gejolak, berbakti kepada orang tua, 

ingin mengejar mimpi dan tidak siap dalam menambah tanggung jawab, 

silahkan saja. Kalaupun memang bisa menjaga kesucian diri. Jadi semua 

pilihan kita. Banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak mendekatkan diri 

kepada Allah. Dan hati-hati jaga pandangan, karena pandangan dimana-mana 

itu luar biasa.” Profil Oki Setiana Dewi yang merupakan seorang da‟i yang 

memanfaatkan media telivisi, memudahkan Oki dalam berdakwah. Terlebih 

Oki Setiana Dewi sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut mengenai Pesan Dakwah Dalam Acara Talk Show 

Cerita Perempuan Dalam Tema “ Kontroversi Pernikahan Dini” di Trans TV 

pada tanggal 17 Agustus 2016. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Pengemasan dakwah dengan media televisi banyak yang direkayasa. 

2. Pemanfaatan televisi tidak dilakukan oleh setiap Da‟i. 

3. Banyak pemuda yang belum memahami pesan dakwah tentang 

larangan untuk mendekati zina. 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan penulisan dan memberi arah yang tepat 

dalam pembatasan skripsi ini, maka masalah akan dibatasi yakni, analisis 

pesan dakwah yang terdapat dalam acara talkshow Cerita Perempuan tema 

Kontroversi Pernikahan Dini pada tanggal 17 Agustus 2016. Dalam episode 

ini membicarakan tentang bagaimana seseorang yang sudah siap menikah 

dilihat dari perspektif agama dan dari perpektif psikologi.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan 

diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai beriku: 

1. Bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam acara talkshow 

Cerita Perempuan tema Kontroversi Pernikahan Dini tanggal 17 

Agustus 2016 dalam Struktur Makro? 
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2. Bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam acara talkshow 

Cerita Perempuan tema Kontroversi Pernikahan Dini tanggal 17 

Agustus 2016 dalam Superstruktur? 

3. Bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam acara talkshow 

Cerita Perempuan tema Kontroversi Pernikahan Dini tanggal 17 

Agustus 2016 dalam Struktur Mikro?   

E. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana pesan dakwah dalam acara talkshow 

Cerita Perempuan tema Kontroversi Pernikahan Dini di Trans TV pada 

tanggal 17 Agustus 2016  dilihat dalam struktur makro, superstruktur dan 

struktur mikro. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Analisis ini diharapkan dapat memperoleh hal-hal yang bermanfaat 

bagi perkembangan hasanah ilmu dakwah dan ilmu komunikasi bagi 

penulis maupun pembaca analisis ini 

2. Manfaat Praktis 

 Analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dari 

talkshow Cerita Perempuan dalam tema Kontroversi Pernikahan Dini 

tanggal 17 Agustus 2016 sebagai sebuah talkshow juga dapat memperluas 

misi dakwah yang dapat memberikan perubahan nilai-nilai sesuai dengan 

perkembangan zaman, agar terealisasinya pesan sebagai sarana dakwah. 
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G. Telaah Pustaka 

  Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat 

hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan. Adapun penelitian 

terdahulu yang membahas tentang media komunikasi massa yaitu 

diantaranya: 

  Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sumantri, yang berjudul : 

Analisis isi pesan dakwah Mario Teguh dala acara Mario Teguh Golden 

Ways di Metro TV.
12

  Masalah yang dikaji oleh peneliti adalah mengkaji 

bagaimana Mario Teguh bukanlah seorang da‟i atau ustadz yang bisa 

memberikan ceramah, namun gaya Mario Teguh adalah gaya seorang 

motivator yang mampu menyisipkan pesan-pesan Islam, terlebih Mario 

Teguh selalu menggunakan kata “Tuhan”.  

  Kedua, Skripsi Siti Qoriatun Sholihah “Analisis Wacana Pesan 

Dakwah Film Dalam Mihrab Cinta” (Universitas Islam Negri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2011). Dalam skripsi ini, penulis menganalisis tentang 

teks dialog pesan dakwah yang terdapat dalam film Mihrab Cinta, dilihat dari 

struktur wacana makro, superstruktur dan struktur mikro.
13

 

Sedangan peneliti saat ini meneliti bagaimana analisis wacana pesan 

dakwah yang terkandung dari Talk Show Cerita Perempuan tema Kontroversi 

Pernikahan Dini. 

                                                           
12

 Sumantri, “Analisis Pesan Dakwah Mario Teguh dalam acara Mario Teguh Golden Ways 

di Metro Tv”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2015) 
13

 Siti Qoriatun Sholihah, Analisis Wacana Pesan Dakwah Film Dalam Mihrab Cinta  

(Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2011) 
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H. Metodologi Penelitian 

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan dara deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
14

 Dengan 

karakteristik-karakteristik: (a) menggunakan metode kualitatif, dimana 

penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, 

wawancara atau penelaahan dokumen. (b) penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata 

dan gambar-gambar. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data 

sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini 

mencakup transkip wawancara, catatan laporan, foto, dokumen dan 

rekaman lainya. Dan dalam memahami fenomena, peneliti berusaha 

melakukan analisis sekaya mungkin mendekati bentuk data yang telah 

direkam, (c) dalam penelitian kualitatif proses lebih dipentingkan dari 

pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang 

sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. (d) 

Adanya batas yang ditentukan oleh Fokus. Hal tersebut disebabkan 

karena penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas 

                                                           
14

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2009), 

hlm 4 
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dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam 

penelitian.
15

 

2) Data dan Sumber Data 

Sumber data utama adalah profil kegiatan dari Talk Show 

Cerita Perempuan dan juga transkrip perbincangan dari Talk Show 

Cerita Perempuan dalam tema Kontroversi Penikahan Dini yang 

dianggap penting oleh penulis.  

3) Teknik Pengumpulan Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah ”kata-kata” 

dan “tindakan”, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, data 

umum dan data khusus dan lainnya. Untuk itu tehnik pengumpulan 

data, penulis akan lebih kepada analisis wacara yang menganalisis 

tentang pesan dakwah yang ada dalam Talk Show Cerita Perempuan 

dalam tema Kontroversi Pernikahan Dini. 

4) Teknik Pengolahan Data  

Menggunakan teknik analisis wacana model yang dipakai 

oleh Van Dijk. Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga 

dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.
16

 Dimana 

teknik wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. 

Lebih tepatnya adalah telaah mengenai aneka fungsi bahasa. Kajian 

tentang pembahasan realitas dalam sebuah pesan tidak hanya apa yang 

                                                           
15

 Ibid, hlm 8-15 
16

 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media  (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm 

224 
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tampak dalam teks atau tulisan, situasi dan kondisi (konteks) seperti 

apa bahasa tersebut diujarkan akan membedakan makna subyektif.   

5) Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil analisis pesan dakwah dalam 

Talk Show Cerita Perempuan dalam 1 episode (satu tema) dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain, analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkanya ke dalam unit-unit melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

6) Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk keabsahan temuan, peneliti menggunakan teknik 

Ketekunan/Keajegan Pengamatan dan Auditing. Dimana 

Ketekunan/Keajegan Pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Sedangkan Auditing yaitu untuk memeriksa 

kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap 

proses maupun terhadap hasil atau keluaran. 

Penelusuran audit (audit trail) tidak dapat dilaksanakan 

apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan 
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keseluruhan proses dan hasil studi. Klarifikasi dapat dilakukan dengan 

mencantumkan bahan mentah, termasuk bahan yang direkam secara 

elektronik, catatan lapangan tertulis, dokumen, foto, dan semacamnya 

serta hasil survei. 

I. Sistem Pembahasan 

Dalam bagian ini peneliti menegaskan alur bahasan sehingga dapat 

diketahui logika penyusunan dan keterpaduan antara satu bagian satu dengan 

yang lainnya. Pembahsan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat 

bab, yang masing-masing sangat berkaitan erat antara bab satu dengan bab 

yang lain.. Sebelum bab pertama akan dicantumkan dan diuraikan tentang 

halaman sampul, halam judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman 

pegesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan juga daftar isi.  

BAB I, berisi pendahuluan dan akan mengulas beberapa hal antara lain yaitu 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Telaah Pustaka dan Metode Penelitian.  

BAB II berisi kajian teori mengenai uraian tentang Teori Komunikasi 

Penyiaran, uraian tentang acara talkshow Cerita Perempuan, Teori Mengenai 

Audien, Menuai Kisah Dalam Dakwah. 

BAB III merupakan bab yang membahas Paparan Data dan Temuan Peneliti, 

dimana peneliti akan memberikan data transkrip yang berisi tentang hal-hal 

penting yang diperbincangkan.  

BAB IV merupakan Bab yang membahas tentang Pembahasan dari rumusan 

masalah yang penulis temui. Dimana Analisis dari rumusan masalah dari 
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bagaimana pesan dakwah yang ada dalam talk show Cerita Perempuan dalam 

tema Kontroversi Pernikahan Dini. 

BAB V bab berisi tentang Penutup. Dimana akan ada Kesimpulan dari 

rumusan masalah, Saran, Lampiran-lampiran dan juga Riwayat Hidup penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

TEORI KOMUNIKASI PENYIARAN 

A. Wacana di dalam Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi berasal dari kata communicare yang mempunyai arti 

berpartisipasi atau memberitahukan. Perkataan “communis” berarti milik 

bersama atau “ berlaku dimana-mana”.17
 

Menurut Halord Laswell (1972) dalam karyanya The Structure and 

Function of Communication in Society, dengan model komunikasinya, 

memberikan pengertian komunikasi dalam pernyataan: “who say to whom 

in what channel with what effect”. Komunikasi sebagai suatu proses 

penyampaian pesan dari komunikator yang ditujukan kepada komunikan 

melalui media atau saluran yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan 

menurut Simpson dan Weiner mendefinisikan, komunikasi sebagai 

penanaman (importing), penyampaian (conveying) atau penukaran 

(exchange) ide-ide, pengetahuan, maupun informasi baik 

melalui pembicaraan, tulisan, maupun tanda-taanda. 
18

                                                           
17

 Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikas: Pengantar Ontologi, Epistimologis, Aksiologis 

(Yogyakarta: Graha Imu, 2009), hlm 4 
18

 Ibid, hlm 5 
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2. Teori Komunikasi Massa  

a. Teori belajar S-R (stimulus Respons) 

Teori belajar S-R disebut juga dengan koneksionisme 

menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Watson, namun 

dalam perkembangannya koneksionisme juga dikenal dengan 

psikologi behavioristik. Dikatakan koneksionisme karena proses 

hubungan antara stimulus dan respons bersifat langsung. 

Koneksionisme Thordike berasumsi bahwa belajar 

merupakan proses hubungan dua unsur fisik dan mental secara 

bergabungan. Unit mental adalah sesuatu yang dirasakan, 

sedangkat unit fisik adalah stimulus dan respons. 
19

 

Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan S-

R ini adalah adanya unsur dorongan (drive), rangsangan 

(stimulus), respons, dan penguatan (reinforcement). Dorongan 

adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan yang sedang dirasakannya. Unsur selanjutnya adalah 

rangsangan atau stimulus. Unsur ini datang dari luar diri individu, 

dan tentu saja berbeda dengan dorongan yang datangnya dari 

dalam. Dalam dunia aplikasi komunikasi instruksional rangsanan 

bisa terjadi, bahkan diupayakan terjadinya yang ditujukan kepada 

pihak sasaran agar mereka bereaksi sesuai dengan yang 

diharapkan. Berdasarkan adanya rangsangan atau stimulus ini 

                                                           
19

 Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi: Komunikasi, dan Kepustakaan (Jakarta: PT Bumi Aksara  

2013), hlm 277 
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maka timbul reaksi di pihak sasaran atau komunikan. Bentuk 

reaksi ini bermacam-macam, bergantng pada situasi, kondisi, 

bahkan bentuk dari rangsangan tadi. Unsur ke empat adalah 

masalah peringatan (reinforcement). Unsur ini datang dari luar, 

ditujukan kepada orang yang sedang merespons. Apabila respons 

telah benar maka diberi penguatan agar individu tersebut merasa 

adanya kebutuhan untuk melakukan respons. 
20

 

Kelemahan dari teori stimulus-respons adalah 

menyamaratakan individu. Bagaimanapun, pesan yang sama akan 

dipersepsi secara berbeda oleh individu dalam kondisi kejiwaan 

yang berbeda. Karenanya pada tahun 1970, Malvin DeFleur 

melakukan modifikasi terhadap teori stimulus-respons dengan 

teori yang dikenal sebagai individual difference theory. DeFleur 

mengatakan bahwa pesan-pesan media berisi stimulus tertentu 

yang berinteraksi secara berbeda-beda sesuai dengan karakteristik 

pribadi individu. 
21

 

b. Teori Peluru atau Teori Jarum Suntik 

Prinsip teori stimulus kemudian memunculkan teori 

turunan yang disebut teori hipodermik, yaitu teori klasik 

mengenai proses terjadinya efek media massa. Dalam teori ini, isi 

media dipandang sebagai obat yang disuntikkan kedalam 

                                                           
20

 Ibid, hlm 257 
21

 Muhamad  Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran (Jakarta: Prenata Media  2005), hlm 

22-23 
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pembuluh audien, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi 

seperti yang diharapkan. 
22

 

Teori Peluru (bullet theory), Teori Jarum Suntik, atau 

Teori Stimulus Respons mengatakan bahwa rakyat benar-benar 

rentan terhadap komunikasi massa. Ia menyebutkan bahwa 

apabila pesan “tepat sasaran” ia akan mendapatkan efek yang 

diinginkan. 
23

  

Sampai tahun 1930-an dan 1940-an umumnya apa yang 

disajikan media massa secara langsung kuat memberi rangsangan 

atau berdampak kuat pada diri audience. Audience, anggota dari 

masyarakat dianggap mempunyai ciri khusus yang seragam dan 

dimotivasi oleh faktor biologis dan lingkungan serta mempunyai 

sedikit kontrol. Dalam hal ini, antara penerima dengan pesan yang 

disebarkan oleh pengirim tidak ada perantara atau langsung 

diterima. Alasannya, Teori Jarum Suntik ini pesan langsung 

mengenai sasaran tanpa perantara.  

Teori ini lebih didasarkan pada intuisi daripada bukti 

ilmiah, peneliti ilmu sosial yang agak kuno dan sedikit bukti 

empiris dampak media massa diakumulasi. Hal  ini, tidak lain 

karena pengaruh propaganda yang dibesar-besarkan pada Perang 

Dunia I dengan beberapa contoh kesuksesan kampanye 
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 Ibid, hlm  22 
23

 Werner J.severin-james W.tankard, Teori Komunikasi: sejarah, metode dan terapan di 

dalam media massa  (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 146 
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periklanan yang secara efektif mampu memobilisasi opini publik 

dan perilaku konsumen.  

Teori ini disamping mempunyai pengaruh yang sangat 

kuat juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap 

sebagai orang yang lebi pintar dibandingkan audience. Akibatnya, 

audience bisa dikelabui sedemikian rupa dari apa yang disiarkan. 

Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran 

bahwa audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan 

bisa dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media. 

Intinya, sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), 

media massa dalam teori Jarum Hipodermik mempunyai efek 

langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience.
24

 

Berdasarkan paradigma mekanistik dan unsur-unsur yang 

terkandung dalam proses komunikasi, secara sederhana Lasswell 

merumuskan dalam sebuah formula, “Siapa berkata apa, kepada 

siapa, melalui saluran apa, dan bagaimana efeknya?”. 

Selanjutnya, proses komunikasi dan dakwah itu secara mekanistis 

adalah komunikator (dai, mubaligh) menyampaikan pesan kepada 

khalayak, melalui media. Dengan demikian akan timbul umpan 

balik atau efek dakwah (masuk islam, menunaikan ibadah, 

                                                           
24

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa  (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 165-

166 
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mengeluarkan zakat) berupa dukungan atau penolakan atau ragu-

ragu. 
25

 

Berbagai perilaku yang diperlihatkan di televisi, 

memberi rangsangan masyarakat untuk menirunya. Karena 

kuatnya pengaruh televisi, penonton tidak kuasa untuk 

melepaskan diri dari keterpengaruhan itu. Jika dibandingkan 

dengan media massa lain, televisi sering dituduh sebagai agen 

yang bisa mempengaruhi lebih banyak sikap dan perilaku 

masyarakat.
26

 

3. Wacana dan Analisis Wacana 

Kata “wacana” banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu 

pengetahuan mulai dari ilmu bahasa, psikologi, sosiologi, politik, 

komunikasi, sastra, dan sebagainya. Namun demikian, secara spesifik 

pengertian, definisi dan batasan wacana sangat beragam. Seperti yang 

dikemukakan oleh Cook, yaitu wacana adalah suatu penggunaan bahasa 

dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Maka dapat 

dikatakan bahwa analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi 

(pragmatik) bahasa. Subts mengatakan, analisis wacana yang digunakan 

secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan 

bahasa secara alamiah tersebut berarti penggunaan dalam konteks sosial, 

khususnya dalam interaksi antar-penutur. Sedangkan wacana merupakan 
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 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer : Sebuah Studi Dakwah (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 

2011),hlm  68 
26

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa  (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 166 
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bahasa yang digunakan berkomunikasi.
27

 Wacana mencangkup tidak 

hanya percakapan atau obrolan tetapi jua pembicaraan di tempat umum, 

tulisan, serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara 

atau lakon. 

Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang 

terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau 

bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang 

lebih, kompleks dan inheren yang disebut wacana. Dalam upaya 

menganalisis unit bahasa yang lebih besar dari kalimat tersebut, analisis 

wacana tidak terlepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu 

bahasa, seperti semantik, sintaksis, morfologi, dan fonologi.  Analisis 

wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digunakan oleh 

komunikator aktual dari perspektif mereka, ia tidak mempedulikan 

ciri/sifat psikologis tersembunyi atau fungsi otak, namun terhadap 

problema percakapan sehari-hari yang dikelola dan dipecahkan.  

4. Analisis Wacana Teun Van Dijk 

Dalam penelitian ini, analisis wacana yang dipakai adalah 

analisis wacana yang dikenalkan oleh Teun van Dijk. Melalui berbagai 

karyanya, Van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur 

atau tingkatan yang masing-masing saling mendukung. Van Dijk 

membaginya ke dalam tiga tingkatan : 
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 Aris Badara, Analisis Wacana : Teori, Metode, dan penerapannya pada wacana media  (Jakarta 

: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 16 
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1. Stuktur makro. Merupakan makna global dari suatu teks yang 

dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks. 

Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari 

suatu peristiwa. 

2. Superstruktur adalah kerangka suatu teks, struktur dan elemen 

wacana itu disusun dalam teks secara utuh. Seperti bagian 

pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. 

3. Struktur mikro adalah makna lokal dari suatu teks yang dapat 

diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh 

suatu teks.  

Jika digambarkan, maka struktur wacana yang dikemukakan 

Van Dijk adalah sebagai berikut : 

ELEMEN WACANA TEUN VAN DIJK 

SRUKTUR 

WACANA 

HAL YANG DIAMATI LEMEN 

Struktur Makro ematik 

ema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita. 

Apa yang dikatakan?) 

opik 

Superstruktur kematik 

agaimana bagian dan urutan berita di skemakan  

alam teks utuh. 

bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?) 

Skema 

Stuktur Mikro kematik 

Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita 

atar, Detil, Maksud, Praanggapan, 

Nominalisasi. 
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Struktur Mikro Sintaksis 

agaimana kalimat yang dipilih. 

bagaimana pendapat disampaikan?) 

entuk kalimat, koherensi, kata ganti. 

Struktur Mikro Stilistik 

agaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks. 

pilihan kata apa yang dipakai?) 

eksikon 

Struktur Makro Retoris 

agaimana dan dengan cara penekanan dilakukan. 

Grafis, Metafora, Ekspresi 

 Untuk memperoleh gambaran elemen-elemen struktur 

wacana tersebut, penjelasan singkatnya yaitu : 

a. Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu 

teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang 

utama dari teks. 
28

 

Secara herfiah tema berarti “suatu yang telah diuraikan” atau 

suatu yang telah ditempatkan. Kata tema kerap disandingkan dengan 

topik. Teun Van Dijk mendefinisikan topik sebagai struktur makro 

dari suatu wacana. Dari topik bisa diketahui masalah dan tindakan 

yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. 
29

 

b. Skematik  

Kalau topik menunjukkan makna umum dari suatu wacana, 

maka struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk 

                                                           
28

 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media ( Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 

2001), hlm 229. 
29

 Alex sobur, Analisis Teks Media: Suatu pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik 

dan Analisis Framing (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002 ) hlm 75 
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umum dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan 

sejumlah kategori atau itu disusun dengan sejumlah kategori atau 

pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecaha 

masalah, penutup, dan sebagainya.  

c. Semantik  

Dalam pengertian umum, semantik adalah disiplin ilmu bahasa 

yang menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun 

makna gramatikal. Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan 

sebagai makna lokal (local meaning), yakni makna yang muncul dari 

hubungan antar kalimat, hubungan antarproposisi yang membangun 

makna tertentu dalam suatu bangunan teks. Dengan kata lain, 

semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting dari 

struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu 

peristiwa.  

Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk 

menggambarkan diri sendiri atau kelompok sendiri secara positif, 

sebaliknya menggambarkan kelompok lain secara buruk, sehingga 

menghasilkan makna yang berlawanan.
30

 

d. Sintaksis  

Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani 

sun yang berarti „dengan‟ dan tatten berarti „menempatkan‟. Jadi kata 

sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-

                                                           
30

  Ibid, hlm 76 



 

51 

 

kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis juga dapat disebut 

sebagai bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan 

seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan farase. 

Salah satu strategi pada level semantik ini adalah dengan 

pemakaian koherensi. Strategi pada level sintaksis yang lain adalah 

dengan menggunakan bentuk kalimat. Bentuk kalimat adalah segi 

sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip 

kausalitas. 

e. Stilistik  

Pusat perhatian stalistika adalah style, yaitu cara yang 

digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan 

maksudnya dengan menggunaan bahasa sebagai sasaran. Dengan 

demikian style dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa. 

Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks 

tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi secara 

tredisional gaya bahasa selalu ditautkan dengan teks sastra, khususnya 

teks sastra tertulis.  

f. Retoris 

Strategi dalam level retoris disini adalah gaya yang 

diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya 

dengan pemakaian kata berlebihan, atau bertele-tele. Retoris 

mempunyai fungsi persuasif, dan berhubungan erat dengan bagaimana 

pesan itu ingin disampaikan kepada khalayak. Pemakaiannya 
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diantaranya diantaranya, dengan menggunakan gaya repetisi 

(pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang permulaanya sama 

bunyinya seperti sajak), sebagai suatu strategi untuk menarik 

perhatian, atau untuk menekankan sisi tertentu agar diperhatikan oleh 

khalayak.  

Strategi retoris juga muncul dalam bentuk interaksi, yakni 

bagaima pembicara menempakan/memposisikan dirinya di antara 

khalayak. Apakah memakai gaya formal, informal, atau malah santai 

yang menunjukkan kesan bagaimana ia menampilkan dirinya.  

B. Materi Dakwah 

1. Pengertian Dakwah  

Jika ditilik dari segi bahasa, dakwah dapat berarti memanggil, 

mengundang, mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon. Dalam 

ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah merupakan bentuk mashdar dari kata 

kerja da‟a, yad‟u, da‟watan, yang berarti memanggil, menyeru atau 

mengajak. 

Dalam Al-qur‟an, kata dakwah dapat dijumpai dalam surah 

Fushshilat (41) : 33 ) 
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Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata :” 

Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?  (QS. 

Fushshilat (41): 33 )
31

 

 

Dalam surah Al-Muddatshir (74) ayat 1-7  

ا اْلمدث  ْ )(يا أي ْ )(قْم فأْن ْ )(بك فكب ثيابك فط

)(   ْ ْ ال ْ )(ا تْمنْن تْستْكث )( فاْهج بك فاْصب ) ٧(ل

Yang artinya “hai orang yang berkemul (berselimut). 

Bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan 

pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan 

janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang 

lebih banyak. Dan- untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. 

(QS. Al-Muddatstsir (74): 1-7 ).
32

 

Dari potongan surah diatas, pada hakikatnya memiliki tujuan 

yang kuat dan nyata, bahwa dalam ayat diatas bertujuan untuk 

memberikan peringatan, agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah 

di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian 

hari, yang akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam 

hatinya.     
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2. Perintah Dakwah 

Perintah dakwah secara tegas diungkapkan dalam bentuk 

perintah terdapat daam surat an-nahl (16) ayat 125. Hal ini, jika dikaji 

melalui pendekatan munasabah ayat dengan nama surah, ternyata ada 

keserasian yang mengisyaratkan bahwa para pelaku dakwah harus 

bercermin pada prinsip-prinsip pelaku lebah (an-nahl), antara lain 

sebagai berikut : (1) mata pencaharian yang akan menjadi konsumsi da‟i 

harus halalan thoyyiban, sebagaimana lebah selalu mengisap makanan 

yang baik dan secara selektif. (2) dimana saja da‟i hadir, tidak menjadi 

beban dan tidak meresahkan masyarakat lingkungannya, melainkan 

dibutuhkan, sebagaimana lebah hinggap di mana saja, tidak merugikan, 

melainkan memberi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi pohon yang 

dihinggapinya. (3) da‟i harus punya kharisma dari kearifannya, dan 

berwibawa dengan wawasan keilmuannya, sebagaimana lebah yang 

punya sengatan untuk ditakuti.  

3. Hakikat Dakwah  

Secara bahasa dakwah berasal dari kata da „aa, yu da „uu, 

da‟watan yang berarti memanggil, mengundang, meminta tolong kepada, 

berdoa, memohon, mengajak kepada sesuatu, mengbah dengan 

perkataan, perbuatan dan amal sehingga dakwah bisa berarti mengajak 

kepada kebaikan.  

Dakwah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan 

pengamalan ke-Islaman seseorang. Karena itu, tindakan dakwah dapat 
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dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut 

bersesuaian dengan kaidah ajaran islam. Inti dari dakwah adalah 

perubahan kepribadian seseorang, kelompok dan masyarakat. Perubahan 

tersebut merupakan perubahan secara kultural yang merupakan akhir dari 

suatu proses tindakan dakwah. Maka tujuan dakwah pada umumnya 

adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar dan diridai 

Allah agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat. 
33

 

4. Media Dakwah 

Semua jenis media massa dapat menjadi media dakwah ( surat 

kabar, film, radio, dan telvisi). Selain itu ada juga terdapat media 

antarpersona (antarpribadi) seperti, telepon, telegram, dan surat 

(termasuk surat elektronik atau e-mail). 

Sebaliknya, dakwah dapat memberi kontribusi kepada media, 

dalam bentuk moral dan etika, yang dikenal dalam kode etik. Tanpa 

moral dan etika yang kuat, media terutama media massa dapat 

melaksanakan semacam “malpraktik”. Justru itu kaitan dakwah dengan 

media dapat erlangsung secara simbiosis mutualistis. 
34

 

Dakwah memerlukan media massa yaitu pers, film, radio, atau 

televisi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya khalayak yang bernama 

massa dala waktu yang sinngkat. Bagaimanapun juga kemajuan ilmu 

tegnologi komunikasi, akan bermanfaat bagi pelaksanaan dakwah abad 

ini. Justru itu para dai atau mubaligh perlu memahami karakter pers, film, 
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radio, dan televisi, dalam kapasitas atau kemampuan sebagai media 

massa yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah sebagai “alat 

prjuangan” bagi para dai atau mubaligh dalam menyeru kepada al-khayr, 

amr maruf, dan nahy munkar. Al-khayr ialah kebaikan apa saja yang 

menunjang terciptanya martabat kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan 

ma‟ruf (ma‟rufat) ialah nama untuk segala kebajikan atau sifat-sifat baik 

yang sepanjang masa diterima baik oleh hati nurani manusia. Hal yang 

erat ini erat sekali dengan kaitan dan relevansinya dengan keadaan 

masyarakat yang menjadi objek dakwah. Selanjutnya munkar (munkarat) 

adalah sebaliknya dari khayr dan ma‟ruf, adalah nama untuk segala dosa 

dan kejahatan-kejahatan yang sepanjang masa telah dikutuk oleh manusia 

sebagai jahat. Dengan kata lain ma‟ruf (ma‟rufat) sejalan degan sifat 

universal manusia, sedangkan munkar (munkarat) adalah sebaliknya.
35

 

Setiap jenis media massa (pers, film, radio dan televisi) itu 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam kapasitasnya 

sebagai media komunikasi atau media dakwah. Pers digolongkan sebagai 

media cetak, sedangkan radio, film dan televisi dikategorikan sebagai 

media elektronik. Perkembangan semua jenis media massa itu secara 

teknis didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi, yang sekarang 

ini telah mencapai teknologi digital. Hal ini akan memudahkan dan 

mempercepat penyebaran pesan dakwah kepada penerima (mad‟u).36
 

5. Hakikat Pesan Dakwah 
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Pesan merupakan salah satu unsur utama dalam dakwah. Tanpa 

ada pesan dakwah, kegiatan dakwah tidak memiliki arti apa-apa. Pesan 

memiliki kekuatan yang luar biasa. Seseorang bisa menangis, tertawa, 

marah dan bahkan bisa melakukan tindakan yang radikal sekalipun 

sekalipun akibat dari pesan yang disampaikan oleh seseorang. Seperti 

dakwah yang yang disampaikan oleh KH. Zaenuddin MZ, seorang da‟i 

sejuta umat, tentang kekuatan pesan. Beliau menyampaikan pesan-pesan 

dakwah yang padat dan berisi, tetapi disampaikan dengan intonasi yang 

menarik, sistematis dalam penyampaian, gaya berbicaranya yang tegas 

dan jelas, ada unsur humoris dan menguasai audiens. Pesan yang 

disampaikan Zaenuddin MZ seakan menghipnotis audiens, jamaah begitu 

terpukau dan khusyu‟ mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

Zaenuddin MZ. Tidak heran apabila dakwah-dakwah yang dilakukan 

oleh Zaenuddin MZ dihadiri oleh jutaan umat di berbagai wilayah di 

Indonesia.
37

 

Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses 

kegiatan dakwah. Ada tiga dimensi yang saling terkait dengan istilah 

pesan dakwah. Pertama, pesan dakwah menggambarkan sejumlah kata 

atau imajinasi tentang dakwah yang diekspresikan dalam bentuk kata-

kata. Pada konteks ini pesan dakwah mengandung dua aspek yaitu isi 

pesan dan lambang. Isi pesan adalah pikiran, sedangkan lambangnya 

adalah kata-kata atau bahasa. Tanpa bahasa, pikiran sebagai isi pesan 
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tidak mungkin didakwahkan. Oleh karena itu, bahasa melekat pada 

pikiran sehingga bahasa tidak mungkin dilepaskan dari pikiran. 

Tegasnya, orang berpikir dengan bahasa. 

Kedua, pesan dakwah berkaitan dengan makna yang dipersepsi 

atau diterima oleh seseorang. Makna merupakan proses aktif yang 

diciptakan dari hasil kerja sama antara sumber (pengirim pesan) dengan 

penerima pesan, pembicara dengan pendengar, atau penulis dengan 

pembaca. Pemahaman terhadap makna apa yang akan disampaikan dan 

bagaimana menyampaikan makna kepada orang lain akan membantu diri 

kita dalam maksimalkan pengelolaan pada pesan saja, melainkan juga 

pesan.  

Ketiga, penerimaan pesan dakwah yang dilakukan oleh mad‟u 

atau objek dakwah. Semua pesan dakwah memiliki peluang terbuka 

untuk dimaknai dan dipahami secara berbeda oleh penerima yang 

berbeda. Meskipun demikian, ada kesepakatan bersama antara pengirim 

dan penerima yang memungkinkan proses dakwah terjadi. Dari 

pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses penerimaan pesan 

dakwah tidak bisa mencapai angka 100 %. Banyak faktor yang bisa 

menyebabkan pesan dakwah tidak bisa diterima sepenuhnya mad‟u, di 

antaranya karena faktor psikologis penerima pesan, situasi, kemampuan 

pengirim pesan, dan waktu penyampaian. Pada poin ketiga ini, pesan 

dakwah berkaitan dengan efektivitas pesan. 
38
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Karakteristik Pesan Dakwah dapat dibedakan secara spesifik 

antara karakteristik dakwah yang bersifat verbal maupun non-verbal, 

antara lain : 

1. Mengandung Unsur Kebenaran 

Karakteristik pertama dan utama dalam pesan dakwah 

Islam adalah adanya kebenaran dalam setiap pesan yang 

disampaikannya. Berbeda dengan komunikasi di mana dalam 

prosesya bisa mengandung unsur yang tidak benar atau negatif.  

Dalam mencari kebenaran, islam melarang seseorang untuk 

sekedar mengikuti dugaan (zhann) yang belum teruji 

kebenarannyadan sebaliknya meerintahkan untuk mengikuti 

kebenaran yang sudah didukung oeh dalil-dalil yang absah. Al-

Qur‟an melarang seseorang terjerumus dalam pengaruh hawa nafsu 

dan kecenderungan yag mengarah kepada kesalahan pikiran, 

seperti taqlid buta, berhayal, dan berperilaku khufarat. Nabi 

Muhammad Saw. Mendorong umatnya untuk tidak berbuat taqlid, 

sebagaimana sabdanya “ janganlah kalian menjadi pembeo, kalian 

akan berkata kami berbuat zhalim. Akan tetapi, berpendirian 

teguhlah kalian jika orang-orang berbuat baik, hendaklah kalian 

berbuat baik. Namun, jika mereka berbuat buruk, maka janganlah 

kalian berbuat zhalim”. (HR Turmudzi) 

2. Membawa Pesan Perdamaian 
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Sesuai dengan namanya Islam yang berkata dasar salam 

artinya damai. Perdamaian menjadi unsur penting yang harus 

dikembangkan dalam penyampaian pesan dakwah. Menurut 

Hassan Hanafi, perdamaian bukan sekadar hukum internasional 

antara negara-negara adidaya. Perdamaian berawal dari individu, 

kemudian berkembang ke keluarga dan kehidupan sosial. Ucapan 

assalamu‟alaikum (semoga kedamaian untuk kalian) yang 

diucapkan seseorang merupakan pesan dakwah yang terus 

digulirkan oleh setiap individu Muslim.  

3. Tidak Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Universal 

Pesan dakwah hendaknya disampaikan dalam konteks 

lokalitas dari mad‟u yang menerima pesan. Dengan cara tersebut, 

pesan dakwah akan mudah diterima oleh masyarakat karena sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.  

4. Memberikan Kemudahan Bagi Penerima Pesan 

Memberikan kemudahan dalam penyampaian pesan 

dakwah merupakan sesuatu yang dianjurkan dan bahkan menjadi 

tujuan syariat Islam, sebagai penjelasan dalam Al-Qur‟an “ Allah 

menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu “(QS Al-Baqarah [2] : 185) dan sabda Nabi 

Muhammad Saw. “mudahkanlah dan janganlah kamu persulit “ 

(HR. Muttafaq „alaih) 
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Pada konteks ini,  da‟i dituntut untuk lebih berinovasi dan 

berkreasi dalam menciptakan materi-materi dakwah yang lebih 

menarik. Da‟i perlu terus meningkatkan kompetensi dan 

profesionalismenya dengan terus belajar, membuka pikiran secara 

terbuka dan mau menerima berbagai informasi yang berkembang 

pada saat ini.
39

 

C. Televisi Sebagai Media Dakwah 

1. Dakwah melalui acara Televisi 

Salah satu media konfensional yang sering digunakan oleh da‟i 

adalah media  Televisi. Televisi berasal dari perkataan inggris television, 

yang artinya tampak dari jauh (tele= jauh dan vision = tampak). Televisi 

adalah media penyiaran yang serumpun dengan radio. Jika radio hanya 

menyiarkan suara, aka televisi dapat dipandang sebagai penggabungan 

film dan radio. Itulah sebabnya televisi disebut sebagai media audio 

visual, karena siarannya dapat ditangkap oleh telinga dan mata. Sebagai 

media yang bersifat audio visual, televisi telah tampil sebagai media yang 

relatif sempurna. Meskipun demikian kelebihan yang terdapat dalam 

surat kabar atau barang tercetak lainnya, tidak dijumpai dalam penyiaran 

televisi.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka televisi sangat penting 

untuk menjadi media dakwah, atau menyalurkan pesan-pesan dakwah. 

Hal ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Pada umumnya lembaga 
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penyiaran televisi di Indonesia menyediakan waktu untuk kegiatan 

dakwah, seperti adzan maghrib atau acara-acara khusus pada bulan 

Ramadhan, dan hari raya Idulfitri dan Iduladha. Televisi dapat juga 

bermanfaat sebagai media yang menyajikan dialog-dialog tentang 

berbagai masalah yang dihadapi oleh ummat islam,
40

 seperti halnya Talk 

Show.  

Sebagai media dakwah, televisi mempunyai beberapa kelebihan 

dan juga kekurangan, diantaranya : 

a. Kelebihan dakwah melalui televisi 

1) Sebagai alat media komunikasi atau media dakwah, jelas 

bahwa dalam usaha mempengaruhi khalayak dengan jalan 

menggugah dan menyentuh emosi dan pikirannya, televisi 

mempunyai banyak keunggulan yang menonjol dibandingkan surat 

kabar, radio dan juga film.  

2) Selain itu, televisi juga memiliki daya jangkau (coverage) yang 

sangat luas dalam menyebarkanluaskan pesan secara cepat dengan 

segala dampaknya dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

McLuhan (1964) menyebut bahwa berkat televisi, dunia menjadi 

“desa jagat” dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan 

seketika dan dirasakan secara bersama-sama.  

3) Media televisi mampu menampung berbagai varian metode 

dakwah sehingga membuka peluang bagi para da‟i memacu 
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kreatifitas dalam mengembangkan metode dakwah yang paling 

efektif. 

 

b. Kelemahan dakwah melalui televisi 

 Tidak terlepas dari kondisi pertelivisian yang ada, seperti sinetron, 

sinetron islami yang sering kita lihat selama ini sebagian besar 

belum mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Secara 

umum, kelemahan-kelemahan itu antara lain : 

1) Biaya yang terlalu tinggi untuk membuat sebuah acara Islami di 

televisi 

2) Ada tuduhan menjual ayat-ayat Qur‟an ketika berdakwah di 

televisi 

3) Kurangnya keteladanan yang di perankan oleh para artis karena 

perbedaan karakter di dalam dan di luar panggung 

4) Dunia pertelevisian yang cenderung kapitalistik.
41

 

2. Program Talkshow 

Program Talkhow atau perbincangan merupakan salah satu 

program Berita Lunak. Dimana dalam Berita Lunak atau soft news adalah 

informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam 

namun tidak bersifat harus ditayangkan. Program yang masuk dalam 

kategori soft news  adalah Current Affair ( persoalan kekinian), Magazine 
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(topik atau tema yang disajikan mirip dengan topik-topik atau tema yang 

terdapat dalam suatu majalah (magazine), Dokumenter (program 

informasi yang sajikan secara menarik) dan juga Talkshow.
42

 

Talkshow merupakan program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh 

seorang pembawa acara (Host). Mereka yang diundang adalah orang-

orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang 

diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah 

dibahas. 
43

 

Adapun kunci sukses seorang Host yang memandu acara 

talkshow adalah kemampuan mewawancara tamunya. Seorang Host 

harus siap untuk membawakan acara berbagai topik bahasan, walaupun 

tentu saja ada pilihan spesialisasi sesuai dengan talenta, wawasan dan 

keahliannya, misalnya dibidang ekonomi, politik, seni budaya maupun 

masalah sosial kemasyarakatan dan isu-isu human interest, dsb.
44
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BAB III 

Talkshow Cerita Perempuan dalam Tema  

Kontroversi Pernikahan Dini 

1. Pengertian Talkshow  

Talkshow yang berupa Features merupakan unsur penting dan amat 

khas dalam program Radio dan Televisi. Namun, ada perbedaan yang hakiki 

dalam penyajiaannya. Televisi memafaatkan kehadiran Narasumber secara 

eksklusif di studionya, sedangkan radio membagi waktu antara Narasumber 

dan telefon dari pendengar (phone-in interactive). 
45

 

Bentuk talkshow dianggap cocok untuk siaran Radio dan Televisi, 

karena disajikan dalam kemasan yang informatif yag sekaligus menghibur. 

Dalam menyajikan isu-isu kontemporer masa kini yang sedang “in”, nuansa 

keakraban amat terasa antara Host dengan Narasumber. Dalam upaya 

mengungkap fakta kebenaran dan meluruskan berbagai rumor yang beredar 

dimasyarakat, televisi memiliki nilai-nilai lebih yang tidak tersaingi oleh 

medium lain manapun, yaitu dapat menghadirkan Narasumber kehadapan 

pemirsa secara audio-visual untuk langsung dan otentik memaparkan 

kesaksian.  

Satu hal yang positif adalah bahwa memproduksi talkshow tidak 

menelan biaya mahal dan hanya membutuhkan waktu persiapan yang singkat. 

Bahkan tidak perlu mengadakan latihan/rehearsal, kecuali mungkin sekedar 

“briefing” sebelumnya, untuk menyamakan kesepakatan mengenai materi 
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yang hendak dibahas. Adapun kunci sukses seorang Host yang memandu acara 

talkshow adalah kemampuan mewawancara tamunya. Seorang Host harus 

siap untuk membawakan acara berbagai topik bahasan, walaupun tentu saja 

ada pilihan spesialisasi sesuai dengan talenta, wawasan dan keahliannya, 

misalnya dibidang ekonomi, politik, seni budaya maupun masalah sosial 

kemasyarakatan dan isu-isu human interest, dsb. 
46

 

2. Program  Acara di Trans TV 

PT Televisi Transformasi Indonesia ( TRANS TV) adalah stasiun 

televisi swasta di bawah nungan TRANS CORP dan dimiliki oleh CT CORP 

yang mengudara secara nasional di Indonesia, memperoleh ijin siaran pada 

Oktober 1998. setelah dinyatakan lulus uji kelayakan yang dilakukan tim 

antar departemen pemerintah, kemudian mulai siaran resmi secara komersial 

pada 15 Desember 2001. TRANS TV yang beralamatkan di Jl. Kapten P. 

Tendean Kav 12-14 A Jakarta 12790 ini memiliki berbagai macam program, 

seperti :
47

 

a. Program Drama dan Animasi ( F.T.V (Film Televisi), Adit Sopo Jarwo, 

SINETRANS( Sinetron Trans Tv) ) 

b. Program Tranvel ( Celebrity On Vocation, My Trip My Advanture, 

Comedy Traveler, My Trip My Advanture Kids, dan Hijab Traveler) 

c. Program Information ( Indonesia Punya Cerita, Dunia Punya Cerita, Ibu 

Pintar, The Project, Gaya Lelaki, Tanpa Batas) 
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d. Program Reality Show ( Incredible Stories, Ujian Cinta, Survivor, Janji 

Suci Raffi & Gigi, Katakan Putus, Bocah Pejuang, Mamaku Hits, Anti 

Jones) 

e. Program Talkshow ( Dr. OZ Indonesia, Rumpi No Secret, Cerita 

Perempuan) 

f. Program Infotainment (Info Seputar Selebriti (I.N.S.E.R.T), Insert 

Update, Insert Pagi, Insert Fashion Award) 

g. Program Movie & Music ( Music Room, Music Spesial, Bioskop Trans 

Tv) 

h. Program Religius (Berita Islami Masa Kini, Ummat, Islam Itu Indah) 

i. Program News ( Cable News Network (C.N.N) Indonesia Tech News, 

CNN Indonesia Night News, CNN News Report, CNN Indonesia Good 

Morning, CNN Indonesai Showbiz) 

j. Program Food ( Ikon Kuliner Nusantara, 24 Jam, Demen Makan, Rahasia 

Dapur Nenek, Kelana Rasa, Food & Fashion) : (http://www.transtv.co.id/

program/genre) 

3. Profil acara Talkshow Cerita Perempuan 

Talkshow cerita perempuan merupakan acara yang ditayangkan di 

Trans Tv setiap hari senin-kamis pukul 10.00 WIB. Acara talk show tersebut 

dikemas dalam bentuk komunikasi langsung, yang dipandu oleh 3 Host, dan 

Co Host dengan bidang yang berbeda yaitu, Maudy Koesnaedi sebagai host, 

Oki Setiana Dewi sebagai Co Host dan memberikan siraman rohani kepada 

bintang tamu maupun audien, dan Co Host Roslina Verauli sebagai psikolog. 
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Acara dikemas dengan tujuan mencari kebenaran dan kejelasan kepada 

bintang tamu yang diundang. Tidak jarang pula cerita perempuan 

menghadirkan narasumber yang berkompeten memberi inspirasi dalam 

menyikapi setiap masalah.
48

 

 Hal yang menarik dari acara ini adalah dalam Cerita Perempuan 

membahas tentang berbagai masalah perempuan, namun untuk event tertentu 

juga membahas masalah hubungan rumah tangga narasumber. Dalam Cerita 

Perempuan Host bukan hanya memberikan pertanyaan saja, namun Host dan 

juga Co Host juga memberikan solusi. seperti Roslina Vereuli, yaitu Co Host 

yang bertugas untuk memberikan tanggapan-tanggapan, informasi dan juga 

solusi yang berhubungan dengan psikologi bintang tamu maupun audien. Dan  

Oki Setiana Dewi, yaitu Co Host yang bertugas sebagai pemberi pencerahan 

islami kepada bintang tamu maupun audien. Meskipun bukan acara khusus 

pengajian agama, talk show Cerita Perempuan telah memberikan wacana dan 

nuansa baru dalam mensyi‟arkan nilai-nilai kebaikan islam di masyarakat 

luas. Cara penyampaian tampak lebih hidup dan interaktif. Didukung dengan 

tata panggung yang  nyaman seperti sedang berbincang-bincang dengan 

keluarga sendiri, memungkinkan Host dan Co Host lebih leluasa dan lebih 

enjoy dalam memberikan setiap pertanyaan dan juga solusi kepada bintang 

tamu.  

Seperti diketahui bahwasanya dalam Talk Show Cerita Perempuan,  

Oki Setiana Dewi selaku Co Host yang mempunyai tugas sebagai pakar 
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agama islam dalam Talk Show Cerita Perempuan. Dalam tugasnya, Oki 

memberikan saran dan masukan untuk setiap isu-isu ataupun peristiwa yang 

dibahas dalam program Cerita Perempuan dari sudut pandang Islam dengan 

memberikan landasan kuat dari ayat Al-qur‟an . 

Salah satu episode yang menarik penulis adalah dalam episode yang 

bertema “ Kontroversi Pernikahan Dini” pada hari Rabu 17 Agustus 2016, 

yang membahas kisah dari Muhammad Alvin Faiz yang merupakan anak dari 

Ustadz Arifin Ilham . Dalam episode ini membahas tentang bagaimana 

pernikahan dini dipandang oleh masyarakat dengan cara memberikan 

pertanyaan seputar bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan dini, 

dan hasilnya banyak yang pro dan kontra .  

Namun, Oki Setiana Dewi selaku da‟i yang ada dalam acara tersebut 

memberikan penjelasan bahwa “ menikah dini adalah pilihan dari individu, 

silahkan istikharah dan ditimbang lebih banyak baiknya atau buruknya, ketika 

merasa menikah dini adalah lebih baik untuk menghindari dari perzinaan dan 

suah siap segala sesuatunya, silahkan untuk menikah. Ketika menikah nanti 

dipilih karena alasan mampu masih meredam gejolak, berbakti kepada orang 

tua, ingin mengejar mimpi dan tidak siap dalam menambah tanggung jawab, 

silahkan saja. Kalaupun memang bisa menjaga kesucian diri. Jadi semua 

pilihan kita. Banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak mendekatkan diri 

kepada Allah. Dan hari-hati jaga pandangan, karena pandangan dimana-mana 

itu luar biasa.” Profil Oki Setiana Dewi yang merupakan seorang da‟i yang 
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memanfaatkan media telivisi, memudahkan Oki dalam berdakwah. Terlebih 

Oki Setiana Dewi sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas.  

4. Data Transkrip Perbincangan 

Dalam data transkrip penulis akan memaparkan bagaimana pesan-

pesan yang di sampaikan oleh host, co host maupun bintang tamu yang pada 

akhirnya akan bermanfaat bagi audiens di studio maupun di rumah. dari 

segmen 1 sampai segmen 4.  

Dalam transkrip data akan terdapat kode, dimana angka 01 merupakan 

nomer urut. Karena dalam episode yang penulis pilih terdapat 4 segmen, akan 

dituliskan dari angka 01 sampai 04. Kode CPR merupakan singkatan untuk 

Cerita Perempuan. Dan kode selanjutnya merupakan tanggal, bulan dan tahun 

saat episode tersebut di tayangkkan, yaitu tanggal 17 Agustus 2016.  Dan 

TTV merupakan stasiun televisi yang menayangkan, yaitu Trans Tv. Berikut 

adalah transkrip data dari segmen 1 sampai segmen 4.   

TRANSKRIP SEGMEN I 

KODE  : 01/CPR/170816/TTV 

TANGGAL : 17 Agustus 2016 

LOKASI : Trans TV 

TEMA  : Cerita Perempuan (Kontroversi Pernikahan Dini)   
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Uraian Talkshow 

 Pada segmen pertama, diawali dengan pembukaan lagu “like i‟m gonna 

lose you” oleh Mentari Putri Novel dan Aldwin Dinata finalis dari Social 

Media Sensational Trans Tv.  

Selesai Opening dengan sebuah lagu, selanjutnya Mausy Koesnaedy 

memberi sambutan “ Mentari dan Aldwin, terimakasih udah membuka Cerita 

Perempuan pagi hari ini, dengan duet yang luar biasa tadi. Saya dibelakang 

kayak model jadi pengin nari-nari. Ha ha. Oke, pagi hari ini kita akan 

membahas tentang Pernikah Dini. Gimana nih menurut kalian, aldwin? Gimana 

aldwin menurut kamu?”. Aldwin menjawab dengan sedikit bingung. “kalau 

aku.. “ . Maudy menyela dengan berkata “ aldwin belum berfikir sampai situ 

ya? Kamu umurnya berapa sih?. Aldwin menjawab “ aku 16 tahun”.  Maudy 

lalu bertanya kepada Mentari” dan Mentari berapa tahun?. Mentari menjawab” 

aku 23 tahun”.49
  

Maudy lalu berkomentar “ kalau Aldwin kayaknya terlalu jauh ya, 

masih 16 tahun. Kalau mentari bagaimana? Lalu Mentari menjawab” kalau aku 

lebih ke, yang penting kalau menikah harus sudah siap. Dari segi fisiknya, 

finansialnya harus sudah siap. Kalau belum siap, ya jangan”.  

Maudy Koesnaedy lalu memberikan sambutan “ pagi hari ini kita akan 

kedatangan Bintang Tamu yang sudah siap lahir batin, secara ekonominya juga 
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sudah siap. Nanti kita akan panjang lebar ngobrol dengan beliau”.  selanjutnya 

menampilkan cuplikan dari pernikahan Muhammad Alvin Faiz yang akan 

menjadi bintang tamu di Talkshow Cerita Perempuan.  

Selanjutnya setelah cuplikannya selesai, Maudy Koesnaedy 

memberikan salam pembukaan, “pagi hari ini tidak hanya sahabat perempuan, 

tapi host nya juga udah semangat banget buat ngobrolin di pagi hari ini. Karena 

kita sangat terkagu-kagum dengan beliau, langsungsaja kita panggilkan 

Muhammad Alvin Faiz, silahkan” . 

Lalau semua host memberikan salam, “Assalamu‟alaikum, hallo.”. lalu 

Maudy mewakili pembicaraan. “ sebelumnya kita memberikan selamat dulu ya 

kepada Alvin atas pernikahannya kemarin, semoga Sakinah Mawadah 

Warohmah. Pokoknya kalau sudah itu mah sudah komplitlah”. Lalu Alvin 

menjawab “ amin..amin amin”. 50
 

Dalam segmen pertama, Maudy sang pembawa acara menanyakan 

pertanyaan kepada Alvin, “Alvin kenapa berani menikah muda? Dan memilih 

padangan yang jarak umurnya 3 tahun lebih tua dari Alvin dan tadinya non 

islam pula, kenapa berani?”. Dengan pertanyaan tersebut, Alvin menjawab 

“untuk menikah muda ya? Alasannya  ya? Iya..iya ,saya menjawab dari sisi 

agama ya ,sekarang saya bertanya, kenapa remaja yang kebanyakan pada 

zaman sekarang  lebih memilih pacaran? Padahal dalam Islam, jika memang 

cinta maka jalannya cuma satu  adalah “menikah”. Namun remaja zaman 
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sekarang merasa belum mampu untuk menikah, jalannya buntu,  sehingga 

mengambil jalan extrime yang bertentangan dengan syariat yaitu “Pacaran”. 

Bedanya saya disitu, saya sama alasannya seperti mereka, tapi bedanya saya 

mengambil jalan halal, yaitu menikah”. Lalu Maudy bertanya lagi “tapi 

sebelumnya Alvin pernah pacaran juga gak?”. Alvin menjawab “ pernah, kan 

pernah punya masa-masa bandel juga, itu pasti, jangankan saya, orang anaknya 

Nabi Nuh  saja masih kafir sampai sekarang, sampai akhir hayat, jangankan 

saya yang hanya anak biasa. Pasti punya masa-masa bandelnya”.  

Kemudian Maudy menyampaikan closing di segmen pertamanya” ha 

ha, oke Alvin kita jeda dulu nanti kita lanjut lagi, sahabat perempuan jangan 

kemana-mana tetap di Cerita Perempuan”51
 

TRANSKRIP SEGMEN II 

KODE  : 02/CPR/170816/TTV 

TANGGAL : 17 Agustus 2016 

LOKASI : Trans TV 

TEMA  : Cerita Perempuan (Kontroversi Pernikahan Dini)  

Uraian Talkshow 

Dalam segmen II, Maudy memberikan Opening, “ kita lanjutkan 

ngobrolnya bareng Alvin, yang ternyata keputusan menikah muda dengan 
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perempuan yang lebih tua 3 tahun itu keputusannya sendiri, bukan berarti ayo 

yang umurnya 17 tahun ayo segera menikah, tidak seperti itu ya. Ha ha. Oke 

Alvin sekarang pertanyaanya, Ketika mengambil keputusan menikah selain 

didukung oleh Abi, dari pihak keluarga pasanganmu, Larisa bagaimana, 

keluarga dari pasangan kamu gimana?”. Alvin menjawab “ dari Larisa siap, 

karena umurnya dia lebih tua 3 tahun jadi dia lebih siap karena pengalaman 

hidupnya lebih banyak daripada saya. Dia lebih dewasa dari saya. Dan dari segi 

keluarga, Alhamdulillah langsung menerima karena dia berfikir ini yang 

melamar dari keluarga baik-baik, ini gak macem-macem. Karena saya juga 

sudah 1 tahun kenal dengan Risa”.
52

   

Maudy bertanya, “ awalnya ketemunya dimana sih?. Selanjutnya Alvin 

menjawab, ” kita itu awalnya bukan ketemu ya, tapi kenal. Jadi awal kenal di 

sosial media. Karena saat itu saya ikut mengurus di salah sau Organisasi 

penghimpun mualaf dan Larisa masuk dalam anggota mualaf tersebut. Setelah 

itu Larisa meng-email saya dan bertanya tentang agama Islam, dia bertanya 

saya menjawab dan seperti itu seterusnya. Jadi Larisa hanya 1 dari kesekian 

orang yang menanyakan tentang agama Islam dengan saya”. Lalu Maudy 

menambahkan,” trus kenapa dari sekian banyak yang ngobrol dengan kamu, 

trus Larisa yang terpilih?”. Alvin menjawab,” kenapa saya memutuskan untuk 

memilih ini, karena saya lihat dia itu punya prinsip.  jadi setelah 2 minggu 

Larisa langsung mantab masuk islam. Dan pada tangal 14 Juni 2015 saya yang 
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menuntun Larisa untuk membaca Syahadad, langsung untuk masuk agama 

Islam. Dan awal 2016 Larisa sudah mulai menjadi bintang tamu dalam event-

event untuk menjadi motivator”.53
 

Roslina dan Maudy bertanya “ bagaimana saat menyatakan perasaan 

kepada Larisan pada saat itu?. Alvin menjawab dengan senyum dan berkata, “ 

saya hanya bilang, misalnya ini jalan terbaik dari Allah untuk  kita, semoga 

kita dijodohkan, tapi jika tidak semoga kita didatangkan jodoh masing-masing 

jodoh yang terbaik dari Allah. dan kata Alvin, pasangannya yaitu Larisa 

ternyata langsung meng-iya kan”.54
 

Selanjutnya, Roslina selaku psikolog dalam acara tersebut 

menambahkan komentar. “ sekarang saya akan berkomentr ya, jika kita lihat 

dari berbagai perspektif, pertanyaan utama adalah kapan sih seseorang itu 

layak menikah? Dilihat dari usia kronologis, memang alvin belum layak 

menikah, karena baru berusia 17 tahun. Pernikahan dini sebenarnya adalah 

menikah di awal remaja, yang sebenarnya belum siap emosional dan 

vinansialnya. Sedangkan dari perspektif psikologi, seseorang dikatakan layak 

menikah itu apabila : 

1. Dilihat dari usia, sudah memasuki umur 18-20 tahun. 

2. Dari segi emosional sudah mampu dan tidak bergantung kepada orang tua. 

3. Secara finansial sudah matang. 
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Dari ke 3 hal diatas tidak semua orang saat akan menikah sudah siap 

dalam ke 3 hal diatas. Saat usia 18-20 ada yang sudah siap, ada yang belum 

siap. Menurut data riset, menikahlah diusia 20 tahun keatas agar meminimalis 

masalah-masalah ketidak matangan secara emosional akibat menikah di usia 

sebelum 20. Bahkan ada data riset yang mengatakan pernikahan yang paling 

poll tingkat kebahagiaannya adalah ketika perempuan di usia 20 dan lelaki di 

usia 25 tahun. Tapi itu semua kriteria Kronologis. Dari segi emosional, 

terkadang sudah memasuki umur 35 masih bergantung kepada orang tua”.  

  Rosina Menambahkan “tapi ketika saya memperhatikan alvin, 

meskipun Alvin jika dilihat dari usia kronologis belum layak menikah, namun 

dari segi emosional sudah matang dan dari segi finansial juga sudah matang. 

Bisa dilihat saat break saya bertanya beberapa hal, Alvin sangat memikirkan 

dan bilang, “sebentar-sebentar, sepertinya belum saatnya”. Jadi terlihat sekali 

bahwa jika melakukan sesuatu, Alvin pasti memikirkan dahulu. jadi secara 

emosional matang, dan secara finansial juga sudah matang. Karena saya tadi di 

backstage sempat tanya Alvin menjadi motivator sejak umur berapa. Ternyata 

dia sudah menafkahi diri sendiri, jadi dia sudah mampu finansialnya.  

Tambahan dari Roslina. “ menikah di usia dini adalah menikah di 

awal remaja yang sebenarnya dari segi biologis, secara finansial, secara 

emosional belum siap semua. Kalau sampai belum siap semua, takutnya 

akan ada kekerasan, jadi korban objek exlpoitasi. Nah makanya dalam 

UUD pernikahan ada yang namanya Dispensasi Pernikahan. Pertanyaanya, 
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saat Alvin akan menikah, ada Dispensasi apa tidak dari Pemerintah? Dan 

prosesnya apa saja itu?”. Alvin menjawab “iya, jelas ada Dispensasi”.55
  

Lalu Maudy menyela karena akan Closing, “sebentar jangan 

dilanjutkan dulu, kita istirahat dulu, panjang soalnya ceritanya. Jadi tetap 

bersama kami di Cerita Perempuan, jangan kemana-mana ya.
56

 

TRANSKRIP SEGMEN III 

KODE  : 03/CPR/170816/TTV 

TANGGAL : 17 Agustus 2016 

LOKASI : Trans TV 

TEMA  : Cerita Perempuan (Kontroversi Pernikahan Dini)  

Uraian Talkshow 

Dalam segmen selanjutnya, Maudy membuka segmen 3, “tadi 

Roslina mengatakan bahwa kalau mau menikah saat laki-laki umur 19 

tahun dan wanitanya umur 16 tahun ada dispensasi dari Undang-Undang 

Negara. Nah kemarin Alvin juga mendapat dispensasi juga katanya, itu 

gimana ngurusnya Alvin?”.  

Alvin menjelaskan, “iya, jadi kita ngurus di surat KUA. Itu 

langsung dapat surat penolakan. Ditanya, kenapa menikah? Trus di suruh 

membuat surat penghasilan. Dan mereka bilang kalau mau menikah harus 
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ke Pengailan Agama dulu. Dan kemudian saya ke Pengadilan Agama 

dengan istri saya dan ibu saya. Itu lama prosesnya, masih ditanya juga 

“kamu kenapa mau menikah? Punya penghasilan berapa? Kamu sudah 

bisa belum menafkahi istri kamu?” banyak sekali pertanyaan-

pertanyaannya. Dari pagi sampai setelah dhhur baru selesai sidangnya. 

Dan mengurus suratnya sampai sampai 1 bulan. Sampai 3 atau 4 hari 

sebelum menikah baru jadi”. 
57

 

Lalu Oki Setiana Dewi menambahkan komentar. “makasih ya 

Alvin, saya sebenarnya termasuk yang sering Kepo-in Alvin. Lucunya 

gini, ketika kita membuat seminar-seminar pra nikah, itu pasti pesertanya 

membludak. Banyak sekali anak-anak muda banyak yang datang. Karena 

tema Cinta itu sangat menarik untuk didengarkan. Tapi akibatnya, ada 

sebagian dari mereka, saat keluar dari gedung seminar jadinya mereka 

pingin menikah. Tapi tidak punya persiapan-persiapan. Dengan 

memberikan menjelaskan bahwa dalam Hadits riwayat Imam Bukhori, 

Rasulullah SAW bersabda “wahai para pemuda, barangsiapa di antara 

kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena menikah itu 

bisa menundukkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang 

tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali 

baginya. HR. Imam Bukhori”.58
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Oki juga memaparkan bahwa, “dalam hadits diatas kata “mampu” 

itu bukan berarti mampu secara fisik saja, tapi juga mampu secara 

biologis, psikis dan finansial. Kenapa dalam akhir hadits disarankan untuk 

berpuasa?. Karena saat berpuasa aliran darah mengecil. Sesungguhnya 

syetan itu dapat berjalan pada tubuh anak cucu Adam melalui aliran darah. 

(HR. Al-Bukori). Orang-orang yang mempunyai gejolak nafsu syahwat 

yang sangat kuat, ia merasa belum mampu dan dia akan berpuasa untuk 

mengurangi kebiasaannya dalam berbuat maksiat seperti “pacaran” yang 

didalamnya terdapat aktivitas maksiat”.  

Oki juga menambahkan “dan untuk kematangan finansial, dalam 

penggalan surah An-Nisa‟ ayat 34 bahwa: 

                 
“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka”.  

“Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan mbak Roslina tadi, bahwa 

apa? Laki-laki harus bisa menafkahi. dan Alvin sudah lolos dari itu. Usaha 

motivator yang dia jalani, dia juga sudah menjadi pembisnis. Jadi secara 

finansial sudah matang. Kalaupun belum matang dari segi harta, solusi lain 

adalah jika seorang laki-laki belum mampu dan orang tua dari laki-laki tersebut 

mampu, maka orang tua bisa memodali anak laki-laki tersebut. Remaja zaman 
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sekarang lebih memilih jalan extrime seperti pacaran karena dengan alasan 

belum dizinkan menikah oleh orang tuanya. Namun lain hal dengan Alvin, dia 

lebih memilih jalan menikah dengan alasan menghindari diri dari maksiat”.   

Dari hadist diatas tadi, menundukkan pandangan dan menjaga 

kemaluan. Jelas-jelas Allah mengatakan  

            

 “Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.( Al-isra' : 32  ). Tapi 

banyak orang yang memilih orang yang mendekati zina,karena tidak mendapat 

izin menikah dari orang tua, padahal misalnya mereka sudah mampu. 

Sebenarnya di Indonesia mayoritas agamanya muslim, tapi banyak perempuan 

yang mungkin menggoda Alvin dan laki-laki yang lain. Karena memang 

dikatakan: 

      . 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita ,(Al „Imran : 14). Dijadikan indah 

pada pandangan semua kita ini, wanita yang nomer 1. Jadi wanita itu indah. 
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Dan untuk Alvin untungnya sudah matang semua, jadi mengambil jalan yang 

halal saja. Yaitu menikah, dengan tujuan untuk menghindari zina dll”. 
59

 

Setelah itu, Maudy menutup segmen tiga,“ okey, nanti kita akan 

ngobrol sama Alvin lagi, tetap bersama kami di Cerita Perempuan, sesaat lagi”. 

60
 

TRANSKRIP SEGMEN IV 

KODE  : 04/CPR/170816/TTV 

TANGGAL : 17 Agustus 2016 

LOKASI : Trans TV 

TEMA  : Cerita Perempuan (Kontroversi Pernikahan Dini)  

Uraian Talkshow 

Pada segmen 4 merupakan closing dimana terdapat dari 

kesimpulan dan juga pesan-pesan dari Roslina sebagai psikolog, Oki 

sebagai pakar agama dan Alvin sebagai bintang tamu sekaligus mewakili 

remaja yang menghindari jalan cinta yang extrime.  

Dari perspektif psikologis Roslina menjelaskan, “kapan kita 

saatnya menikah? Ya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. bahwa 

terdapat 2 alasan menikah dini. Yaitu alasan negatif dan alasan positif. 
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Alasan negatif misalnya hamil di luar nikah, atau karena kabur dari orang 

tuanya dan ingin menikahnya dibantu oleh orang lain. Untuk alasan 

positif, misalnya ingin membangun diri menjadi lebih baik, seperti kata 

Alvin tadi”.
61

  

Pesan dari Alvin, “Disini saya akan meluruskan. Pertama, saya 

bukan ingin mem-provokator untuk menikah di usia muda, intinya hanya 

ingin menekankan bahwa menikah muda itu bukannya tidak bisa. Semua 

orang bisa melaksanakan menikah di usia muda, asalkan diiringi dengan 

kematangan mental. Matang dari segi fisik, psikis, dan juga finansial. 

Kedua, di Era Globalzina, menikah muda adalah kisah cinta yang 

sesungguhnya dalam islam”.
62

   

Pesan terahir di sampaikan oleh Oki Setiana Dewi sebagai pakar 

agama dalam Talkshow Cerita Perempuan. “Menikah dini adalah pilihan 

dari individu, silahkan istikharah dan silahkan ditimbang lebih banyak 

baiknya atau buruknya, ketika merasa menikah dini adalah lebih baik 

untuk menghindari dari perzinaan dan sudah siap segala sesuatunya, 

silahkan untuk menikah. Ketika menikah nanti dipilih karena alasan 

mampu masih meredam gejolak, berbakti kepada orang tua, ingin 

mengejar mimpi dan tidak siap dalam menambah tanggung jawab, 

silahkan saja. Kalaupun memang bisa menjaga kesucian diri. Jadi semua 

pilihan kita. Banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak mendekatkan diri 
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kepada Allah. Dan hari-hati jaga pandangan, karena pandangan dimana-

mana itu luar biasa”.
63

  

Setelah itu acara ditutup oleh Maudy, “Baik terimakasih mbak Oki 

terimakasih kepada Alvin, terimakasih semuanya. Good Luck semua, kita 

ketemu lagi besuk di Cerita Perempuan di jam yang sama. 

Assalamu‟alaikum wr.wb, bye.”64
 

5. Data Tayangan Talkshow Cerita Perempuan 

Berikut adalah tabel tayangan perbincangan inti yang disampaikan oleh 

host aupun narasumber beserta gambar.  

Gambar Monolog  Keterangan 

 

 

(gambar 1.1)  

jika memang cinta maka 

jalannya cuma 

satu adalah 

“menikah”. 

Pada gambar tersebut Alvin 

menjelaskan bahwa jalan 

halalnya cinta adalah menikah 

dan pacaran itu merupakan 

perbuatan yang mendekati zina. 

Dan Allah telah melarang itu. 

 

Gambar 2.2 

menikah di usia dini 

adalah menikah 

di awal remaja yang 

sebenarnya dari segi 

biologis, secara 

finansial, secara 

Dalam gambar disamping Roslina 

menyampaikan jika memang be

lum siap semuanya, jangan 

menikah dulu. Karena 

resikonya banyak. 
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emosional belum siap 

semua. Kalau sampai 

belum siap semua, 

takutnya akan ada 

kekerasan 

 

Gambar 3.3 

Wahai para pemuda, 

barangsiapa di antara 

kalian yang memiliki 

kemampuan, maka 

menikahlah. Karena 

menikah itu bisa 

menundukkan mata 

dan menjaga 

kemaluan. Dan 

barang siapa yang 

tidak mampu maka 

berpuasalah, karena 

puasa itu 

bisa menjadi kendali 

baginya 

Keterangan dari Sabda Rasulullah 

dalam Hadits Riwayat Bukhari 

 

Gambar 4.3 

Sesungguhnya syetan itu 

dapat berjalan pada 

tbuh anak cucu Adam 

melalui aliran darah.  

Keterangan dari Hadits Riwayat Al-

Bukori. 

Laki-laki harus bisa 

menafkahi. 

Ustdzah Oki lalu menjelaskan 

penggalan surah An-Nisa‟ dan 

artinya. 
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Gambar 5.3 

 

Gambar 6.3  

Dan janganlah kamu 

mendekati zina 

Sesungguhnya zina 

itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. 

dan suatu jalan yang 

buruk 

Keterangan dalam surah Al Isra‟ 

ayat 32 

 

Gambar 7.3 

banyak perempuan 

yang mungkin 

menggoda laki-laki 

Tertera dalam surah Al „Imram ayat 

14 

 

Gambar 8.4 

Di Era Globalzina ini, 

menikah muda adalah 

kisah cinta yang 

sesungguhnya dalam 

islam.   

Penjelasan alvin untuk memotivasi 

kaum remaja di Indonesia 

khususya. 

 

 

 

Gambar 9.4 

Ketika merasa menikah 

dini adalah lebih baik 

untuk 

menghindari dari 

perzinaan  

Penjelasan Ustadzah Oki untuk 

menyegerakan menikah jika 

sudah siap. 

 

  



 

83 

 

BAB IV 

PESAN DAKWAH DALAM TALKSHOW CERITA PEREMPUAN TEMA 

KONTROVERSI PERNIKAHAN DINI  

DI TRANS TV TANGGAL 17 AGUSTUS 2016 

Acara Talkshow Cerita Perempuan yang tayang di Trans Tv merupakan 

sebuah acara yang menginsprirasi. Bukan hanya acara talkshow Cerita Perempuan 

saja, namun juga terdapat talkshow lain seperti “Dr. OZ Indonesia” yang 

membahas tentang seputar kesehatan dengan mendatangkan narasumber dokter-

dokter yang berhubungan dengan tema yang ditayangkan , dan acara “Rumpi No 

Secret” yang membahas tentang berita-berita dari selebritis Indonesia. Dengan 

mengemasan acara, tim Rumpi No Secret mendatangkan artis yang bersangkutan 

untuk mengkonfirmasi langsung apakah beritanya benar atau tidak atau dengan 

kata lain mencari kebenaran atas informasi yang masuk. Dan yang terahir 

talkshow Cerita Perempuan, yaitu talkshow yang penulis analisis. Dimana dalam 

talkshow Cerita Perempuan dikemas dengan tujuan untuk mencari kebenaran dari 

sebuah berita kepada bintang tamu yang diundang dengan dilihat dari sudut 

pandang psikologi dan juga dari segi agama. Dari semua talkshow tersebut semua 

merupakan acara yang mendidik dan mencerahkan, karena audiens bukan hanya 

melihat saja namun juga mendapatkan pengetahuan baru ketika 

host maupun narasumber menyampaikan sesuatu.
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 Penulis memilih talkshow Cerita Perempuan dengan tema Kontroversi 

Pernikahan Dini yang tayang pada tanggal 17 Agustus 2016 karena dalam 

talkshow Cerita Perempuan bukan hanya perbincangan antara host dengan bintang 

tamu saja, namun dalam talkshow Cerita Perempuan juga menghadirkan co-host 

yang memiliki bidang yang berbeda-beda. Seperti Roslina Verauli yang bertugas 

sebagai pakar psikologi, dimana Roslina akan berkomentar yang dikaitkan dengan 

cara pandang psikologi. Dan ada juga co-host Oki Setiana Dewi yang bertugas 

sebagai pakar agama islam, dimana Oki akan mengaitkan pembahasan-

pembahasan yang diperbincangkan dengan ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadist.  

Dari semua data diatas dapat ketahui bahwa pembahasan wacana pada 

dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang 

terdapat dalam teks. Namun menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup 

hanya didasarkan atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik 

produksi yang harus juga diamati. Pesan Dakwah yang terdapat dalam Talkshow 

Cerita Perempuan dalam tema Kontroversi Pernikahan Dini sesuai dengan skema 

van Dijk, kerangka wacana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu strruktur makro, 

superstruktur dan struktur mikro.
65

 Yang semuanya saling berhubungan dan saling 

melengkapi. 

 

 

  

1) Pesan dakwah dalam Struktur Makro/ Tematik 
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Tema atau topik bisa disebut sebagai gagasan inti, atau isu utama 

yang menunjukkan informasi penting atau isi pesan yang ingin disampaikan 

oleh penulis/pembicara 
66

. Dalam Talkshow Cerita Perempuan topik utama 

atau tema umum yang diambil penulis adalah tentang Kontroversi Pernikahan 

Dini dari bintang tamu Alvin Faiz putra dari Ust. Arifin Ilham yang 

memotivasi para remaja di Indonesia untuk menyegerakan menikah dan 

menghindari pacaran, Alvin sebagai Narasumber sekaligus bintang 

tamu pada acara Talkshow Cerita Perempuan memberikan semangat berupa 

dukungan positif bagi para remaja yang telah siap lahir batin untuk 

menyegerakan menikah daripada berlama-lama dalam pacaran. 

Pesan dakwah dari struktur makro, sesuai dengan pengertian tema 

atau topik diatas, tema atau topik dari talkshow Cerita Perempuan dengan 

tema yang penulis pilih adalah Kontroversi Pernikahan Dini yang 

disampaikan oleh bintang tamu yaitu Alvin untuk kaum remaja di Indonesia 

untuk menyegerakan menikah jika sudah siap semua, jangan mengambil jalan 

extrim berupa pacaran. seperti yang tertera dalam surah Al-Isra‟ ayat 32 

tentang larangan untuk mendekati zina seperti “Pacaran”: 
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 Eriyanto, Analisis wacana: pengantar analisis teks media  ( Yogyakarta : LkiS, 2001) hlm. 229 
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“Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra‟: 

32) 

2) Pesan Dakwah dalam struktur Superstruktur/ Skematik 

Teks atau wacana umunya mempunyai alur atau skema atau alur 

dari pendahuluan sampai akhir.
67

 Bentuk umum itu disusun dengan sejumlah 

kategori pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan 

masalah, penutup dan sebagainya.
68

 

Struktur skematik memberikan tekanan, bagian mana yang 

didahulukan, dan bagaimana yang bisa di kemudiankan sebagai strategi untuk 

menyembunyikan informasi penting. Dalam Talkshow Cerita Perempuan 

dengan Tema yang diambil penulis adalah Kontroversi Pernikahan Dini, 

terlihat juga menggunakan struktur skematik menurut van Dijk skematik 

dalam buku Analisis Wacana : Eriyanto  dapat berupa : 

a) Pendahuluan/perkenalan 

Pendahuluan dalam Talkshow Cerita Perempuan episode 

Kontroversi Pernikahan Dini menampilkan tayangan dan juga 

perkenalan dengan bintang tamu. 

Opening 
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Opening tampilan pernikahan Muhammad 

Alfin Faiz 

 

Perbincangan antara host, co-host dan Alvin  

 

Suasana diatas menggambarkan suasana yang nyaman karena 

di studio didekorasi seperti rumah sendiri sehingga nyaman untuk 

tempat ngobrol. Ini merupakan episode awal pada Talkshow Cerita 

Perempuan dengan suasana nyaman seperti ngobrol di rumah sendiri.  

b) Isi/pembahasan talkshow  

Dalam  segmen isi atau Pembahasan terdapat dalam segmen 2, 

3 dan 4 . Dalam segmen tersebut banyak terdapat pesan dakwah yang 

dapat menginspirasi “sahabat perempuan” atau para audiens.  

 

 

Dalam segmen 2 menggambarkan bahwa Roslina Verauli 

memberikan komentar dengan menjelaskan bagaimana seharusnya 

seseorang yang siap menikah itu. Dalam pembicaraanya  Roslina 

menerangkan bahwa “Pernikahan dini sebenarnya adalah menikah di 

 Isi 

Segmen 2 

 

Segmen 3 – 1 
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awal remaja, yang sebenarnya belum siap emosional dan finansialnya. 

Sedangkan dari perspektif psikologi, seseorang dikatakan layak 

menikah itu apabila : 

4. Dilihat dari usia, sudah memasuki umur 18-20 tahun. 

5. Dari segi emosional sudah mampu dan tidak bergantung kepada 

orang tua. 

6. Secara finansial sudah matang.
69

 

Dari ke 3 hal diatas tidak semua orang saat akan menikah 

sudah siap dalam ke 3 hal diatas. Saat usia 18-20 ada yang sudah siap, 

ada yang belum siap. Menurut data riset, meikahlah diusia 20 tahun 

keatas agar meminimalis masalah-masalah ketidak matangan secara 

emosional akibat menikah di usia sebelum 20. Bahkan ada data riset 

yang mengatakan pernikahan yang paling poll tingkat kebahagiaannya 

adalah ketika perempuan di usia 20 dan lelaki di usia 25 tahun. Tapi itu 

semua kriteria Kronologis. Dari segi emosional, terkadang sudah 

memasuki umur 35 masih bergantung kepada orang tua”.
70

 Dari 

penjelasan Rosliana tersebut jika ditilik dari segi Agama, sama seperti 

apa yang dijelaskan oleh Oki Setiana Dewi dalam gambar diatas pada 

segmen 3, bahwa Rasulullah SAW bersabda “wahai para pemuda, 

barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka 

menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukkan mata dan menjaga 

kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, 

karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya. HR. Imam Bukhori.  
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“Mampu yang dikatakan dalam Hadist Riwayat Imam Bukhori 

yang dipaparkan oleh Oki Setiana Dewi diatas memiliki kaitan yang 

sama dengan apa yang disampaikan oleh Roslina Verauli. Bahwa 

seseorang dikatanan siap menikah adalah seseorang yang telah 

“mampu”, mampu disini adalah mampu secara fisik, finansial dan 

emosional telah mampu”.
71

 Dan “mampu” yang terdapat dalam Hadits 

Riwayat Imam Bukhori yang telah dipaparkan oleh Oki Setiana Dewi 

adalah juga mampu secara keseluruhan.  

Dari pembahasan struktur wacana Struktural/ Skematik -

membahas bagaimaa alur dari suatu wacana. Dalam pembahasan di 

atas, terdapat alur percakapan dari isi sampai pembahasan. Dalam 

pembahasan tersebut terdapat pesan dakwah yang memaparkan 

bagaimana seseorang yang siap menikah itu? Maka terdapat tanggapan 

dari segi psikologi dan juga tanggapan dari segi agama.  

Dimana dari segi psikologi, seseorang dikatakan siap menikah 

adalah seseorang yang sudah siap secara usia, siap secara emosional, 

dan siap secara finansial. Dan tanggapan dari segi agama, seseorang 

dikatakan siap untuk menikah adalah seseorang yang sudah “mampu” 

yang telah dikatakan dalam Hadits Riwayat Bukhori. Mampu yang 

terdapat dalam penjelasan diatas berkaitan dengan apa yang terucap 

dalam tanggapan psikologi, yaitu mampu dalam segi fisik, mampu 

dalam emosional dan mampu secara finansial. Jadi pesan dakwah yang 
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terdapat alam struktur skematik di atas saling medukung antara 

tanggapan satu dengan tanggapan yang lain.   

c) Penutup  

  Dalam penutup/closing acara, terdapat dalam segmen 4. Dalam 

segmen penutup Oki Setiana Dewi memberikan motivasi kepada audien 

dengan kalimat-kalimat peneduh hati “Banyak-banyak berpuasa, 

banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan hari-hati jaga 

pandangan, karena pandangan dimana-mana itu luar biasa”.
72

 

  Dari pebahasan diatas dapat dilihat bahwa pesan dakwah 

dalam struktur superstruktur/semantik adalah sesuai dengan penekanan 

dari pesan yang disampaikan oleh Oki Setiana Dewi yang mengutip 

dari hadits Bukhori untuk menyegerakan menikah jika sudah mampu. 

Kalau memang belum mampu maka dalam Hadits tersebut Rasulullah 

memerintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa bisa 

mengendalikan diri sendiri dari godaan syaitan. 

 

3) Pesan Dakwah dalam Struktur Mikro 

a) Semantik  

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan, dalam penggunaan 

strategi semantik dalam skema Van Dijk disebut hubungan antar kalimat, 

hubungan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam struktur 
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wacana, tetapi juga mengiring ke arah sisi tertenu dari suatu wacana. Ada 

beberapa strategi semantik menurut Van Dijk: 

1. Latar  

Latar merupaka elemen wacana yang digunakan untuk 

menyediaakan latar belakang hendak kemana makna suatu 

pembahasan itu dibawa.
73

 Dalam Talkshow Cerita Perempuan 

dalam episode Kontroversi Pernikahan Dini yang penulis pilih ini, 

sang pembawa acara/Host memberikan pertanyaan inti dari 

perbincangan yaitu, “kenapa berani menikah muda? Dan memilih 

padangan yang jarak umurnya 3 tahun lebih tua dari Alvin dan 

tadinya non islam pula, kenapa berani?”.
74

 Yang terdapat dalam 

segmen 1. Dengan pertanyaan tersebut Alvin menjawab dengan di 

kaitkan dengan ajaran Agama bahwa remaja yang kebanyakan pada 

zaman sekarang  lebih memilih pacaran? Padahal dalam Islam, jika 

memang cinta maka jalannya cuma satu  adalah “menikah”. Namun 

remaja zaman sekarang merasa belum mampu untuk menikah, 

jalannya buntu,  sehingga mengambil jalan extrime yang 

bertentangan dengan syariat yaitu “Pacaran”.  

Kalimat diatas menggambarkan bahwa keteguhan Alvin 

yang ingin menghindari dari perbuatan yang mendekati zina yaitu 

“pacaran” yang seperti dikatakan dalam Surah Al-Isra‟ ayat 32 : 
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 Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan 

yang buruk.( Al-isra' : 32  )75
 

 

2. Detail 

Elemen wacana Detile berhubungan dengan kontrol 

infromasi yang ditampilkan seseorang, apakah sisi informasi 

tertentu diraikan secara panjang atau tidak.
76

 Tujuan tersebut agar 

publik mendapat informasi yang sesuai dan tidak mendapatkan 

informasi yang masih mentah.  

Dari penjelasan di bagian Latar, Alvin menghindari 

perbuatan yang mendekati zina tersebut dengan mengambil jalan 

halal yaitu dengan menikah meskipun umurnya masih 17 tahun 

yang dalam Undang-Undang sebenarnya belum diperbolehkan 

untuk menikah di usia tersebut. Namun demi menghindari 

perbuatan tersebut Alvin berusaha untuk mendapatkan dispensasi 

hukum dari Kementrian Agama. Karena dalam Qur‟an surah AL-

Ahzaab telah dijelaskan bahwa : 
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“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan 

tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah 

dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada 

bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan 

Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka 

sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”. ( Al-Ahzaab 

: 36) .
77

 

Karena sesungguhnya menikah merupakan perintah Allah 

dan Rosulullah pun melaksanakan itu. Namun untuk pacaran, 

dalam agama tidak ada perintah untuk melaksanakan pacaran. Dan 

pacaran merupakan tindakan yang didalamnya terdapat aktivitas 

yang mendekati zina. Dalam Al-Qur‟an pun sudah tertulis jelas 

larangan untuk tidak mendekati zina. Maka dari itu agar tidak 

terjebak dalam dosa Allah memerintahkan untuk mencari pilihan 

yang lain (mencari pasangan ) untuk urusan mereka (untuk 

menikah), seperti yang telah tertulis dalam surah Al-Ahzaab :36.  

b) Sintaksis/ Koherensi 

Koherensi adalah perbuatan atau keadaan menghubungkan, 

mempertalikan.
78

 Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang 

berbeda dapat dihubngkan sehingga tampak koheren. 
79

  

Dalam Talkshow Cerita Perempuan episode Kontroversi 

Pernikahan Dini dalam segmen 2, Roslina sempat memaparkan bahwa 
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“Saat usia 18-20 ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Menurut data 

riset, menikahlah diusia 20 tahun keatas agar meminimalis masalah-

masalah ketidak matangan secara emosional akibat menikah di usia 

sebelum 20. Bahkan ada data riset yang mengatakan pernikahan yang 

paling poll tingkat kebahagiaannya adalah ketika perempuan di usia 20 

dan lelaki di usia 25 tahun. Tapi itu semua kriteria Kronologis. Dari segi 

emosional, terkadang sudah memasuki umur 35 masih bergantung 

kepada orang tua”.80
 

 

Dalam segmen 2 tersebut Roslina menjelaskan bagaimana 

seseorang yang siap menikah itu. Dan Roslina Verauli menjelaskan 

bahwa menurut riset umur yang pas untuk menikah adalah pada saat 

umur 20 tahun keatas, agar atang secara emosinal, matang secara 

finansial dll. Koherensi pada kalimat diatas ditunjukkan pada kata “tapi” 

yang menghubungkan dengan kalimat itu semua kriteria Kronologis, 

Sehingga kalimat menjadi koheren.  

 

c) Stilistik 

Stilistik merupakan style atau gaya, yaitu cara yang digunakan 

seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan 

menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian style dapat 

diterjemahkan sebagai gaya bahasa.
81

 Dalam Talkshow Cerita 

Perempuan episode Kontroversi Pernikahan Dini terdapat pada 
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pembicaan yang disampaikan oleh Alvin dimana Alvin ketika menjawab 

pertanyaan dari host maupun co-host pasti ada kata “iya..iya” dengan 

pelan. Selain itu alvin juga mengulang pertanyaan host. Gaya bahasa 

yang digunakan tersebut terdapat pada segmen 1. 

“Untuk menikah muda ya? Alasannya  ya? Iya..iya ,saya 

menjawab dari sisi agama ya ,sekarang saya bertanya, kenapa remaja 

yang kebanyakan pada zaman sekarang  lebih memilih pacaran?”.82
 

Dengan cara menjawab Alvin yang seperti diatas, membuat Host  dan 

juga co-host kompak untuk menjawab “iya” juga.  

d) Retoris  

Strategi dalam level retoris di sini adalah gaya yang diungkapkan 

ketika seseorang berbicara atau menulis. Seperti pemakaian kata yang 

berlebihan (hiperbolik). Retoris mempunyai fungsi persuasif, dan 

berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada 

khalayak. Dengan tujuan melebihkan sesuatu yang positif ataupun 

melebihkan yang negatif. 
83

 

Dalam Talkshow Cerita Perempuan dalam episode Kontroversi 

Pernikahan Dini yang masuk dalam level retoris adalah saat Alvin 

memberikan pesan-pesan kepada “sahabat perempuan” atau audiens 

tentang, “Semua orang bisa melaksanakan menikah di usia muda, asalkan 

diiringi dengan kematangan mental. Matang dari segi fisik, psikis, dan 

juga finansial. Kedua, di Era Globalzina, menikah muda adalah kisah 
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cinta yang sesungguhnya dalam islam”.
84

  Yang memakai kata yang 

berlebihan adalah kata Era Globalzina. Dimana dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Era berarti zaman Global berarti Dunia dan Zina  yaitu 

perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat 

oleh hubungan pernikahan. 

Dari pembagian keseluruhan struktur mikro dapat jelaskan bahwa 

dalam struktur mikro dapat di amati dengan cara menganalisis kata, 

kalimat, anak kalimat yang dipakai dan sebagainya. 

Dari keseluruha struktur mikro diatas, pesan dakwah dapat dilihat 

dari awal perbincangan tentang kenapa berani menikah muda, hingga 

terdapat kesimpulan bahwa Alvin, sengan segala gaya bahasa, gaya 

busana yang sangat mencerminkan seorang remaja muslim, memilih 

untuk menikah muda untuk : 

1. Menghindari segala sesuatu yang mendekati zina “pacaran”. 

2. Meskipun secara umur, menurut kriteria kronologis belum mampu,  

tapi dari kriteria emosional sudah mampu. 

3. Karena Alvin meyakini bahwa di Era Globalzina ini, menikah 

muda adalah kisah cinta yang sesungguhnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pesan dakwah, dalam 

talkshow “Cerita Perempuan tema Kontroversi Pernikahan Dini” maka hasil dari 

analisis ini telah dilakukan dan menghasilkan kesimpulan.  

A. Kesimpulan  

Dalam Pesan Dakwah yang terdapat dalam Talkshow Cerita 

Perempuan dalam tema Kontroversi Pernikahan Dini sesuai dengan skema 

van Dijk, kerangka wacana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu strruktur 

makro, superstruktur dan struktur mikro.  

1. Struktur Makro 

 Pesan dakwah dalam struktur makro adalah menyegerakan menikah 

bagi yang sudah siap. Hindari perbuatan yang mendekati zina seperti 

“pacaran”. karena jalan cinta yang sesungguhnya adalah dengan jalan 

halal “menikah”. 

2. Superstruktur 

 Pesan dakwah dalam Superstruktur terbagi menjadi 2 perspektif, yaitu 

pesan dari segi agama dan pesan dari segi psikologi. 

 Dari perspektif Agama seorang siap menikah adalah seseorang yang 

telah “mampu” . Sedangkan dari mental, seseorang siap menikah 

pada umur 20 keatas. 
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3. Struktur Mikro  

 Pesan dakwah dalam Struktur Mikro adalah dalam penyampaian 

dakwah, seorang da‟i harus berucap dengan sopan dan santun. Karena 

ucapan dan tingkah laku seorang da‟i akan menjadi contoh bagi 

mad‟u.   

B. Saran – saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pesan dakwah yang terdapat 

dalam acara talkshow Cerita Perempuan tema Kontroversi Pernikahan Dini 

tanggal 17 Agustus 2016 , ingin memberikan saran dan rekomendasi 

antaranya: 

1. Hendaknya acara Talkshow di Indonesia, dapat terus memberikan 

acara talkshow yang berkualitas, tidak hanya menghibur penonton saja, tapi 

juga memberikan edukasi bagi penontonnya. 

2. Hendaknya para da‟i (juru dakwah) mampu mengemas pesan 

dakwah dalam kemasan menarik, sehingga membangkitkan semangat mad‟u 

atau objek dakwah dalam menerima dakwah. 

3. Melihat perkembangan dan keajuan teknologi dan informasi, 

dakwah harus berkembang serta dapat menyesuaikan  zaman dengan 

menjadikan talkshow dalam televisi maupun radio sebagai media dakwah, 

karena televisi dan radio memiliki pengaruh yang sangat besar.  
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