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ABSTRAK 

 

Atiqah Nisam, Aina. 2019. Pesan Dakwah Keimanan Program Ruqyah 

Trans 7 Tayang 22 Desember 2018. Skipsi. Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Iswahyudi, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Dakwah Keimanan, Ruqyah 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa dakwah pada 

masa sekarang terus berkembang. Media yang digunakan juga semakin 

variatif, salah satunya melalui program acara televisi. Televisi merupakan 

salah satu media yang mempunyai pengaruh yang cukup efektif sebagai 

penyebar pesan-pesan dakwah. Salah satu tayangan yang sesuai dengan 

pembahasan judul penelitian ini adalah tayangan Ruqyah Trans 7. Dalam 

program acara Ruqyah Trans 7 menayangkan sebuah metode pengobatan 

ala Rasulullah SAW. Pengobatan tersebut yang disebut dengan ruqyah 

shar‟iyyah, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Qur‟an kepada orang yang 

terkena penyakit fisik dan metafisik. Dalam hal ini, pengobatan metode 

ruqyah agar kita selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT. 

Penelitian ini mengkaji mengenai materi dakwah keimanan yang terdapat 

dalam program acara Ruqyah Trans 7 episode jahatnya jin pada 

perempuan.  

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: bagaimana 

deskripsi tanda semiotika Charles Sanders Peirce dalam program Ruqyah 

Trans 7 tayang 22 Desember 2018 episode jahatnya jin pada perempuan? 

dan bagaimana analisis pesan dakwah keimanan dalam program acara 

Ruqyah Trans 7 tayang 22 Desember 2018 episode jahatnya jin pada 

perempuan?. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi dan 

dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis 

semiotika Charles Sanders Peirce yang membagi tanda menjadi tiga yaitu: 

ikon, indeks, dan simbol. 

Dari hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa: deskripsi tanda 

semiotika Charles Sanders Peirce dalam Program Ruqyah Trans 7 tayang 22 

Desember 2018 episode jahatnya jin pada perempuan. Setelah dianalisis terdapat 

tujuh scene  gambar yang mengandung  pesan dakwah iman kepada Allah SWT 

dan iman kepada Kitab Allah SWT. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern dakwah memiliki dua tantangan. Tantangan yang 

pertama yaitu tantangan keilmuan dakwah yang hingga saat ini belum tampak 

perkembangannya yang menggembirakan. Dan yang kedua yaitu problem atau 

tantangan praksis dakwah. Ilmu dakwah tampak stagnan dalam tataran 

pengembangan keilmuannya. Jika mengacu pada dimensi pengembangan 

keilmuan tersebut pada tulisan-tulisan Ilmu dakwah yang sangat menonjol, 

maka rasanya tidak kita jumpai karya akademis outstanding tentang dakwah 

tersebut. Banyaknya buku atau jurnal yang di dalamnya menjadi instrumen 

bagi pengembangan ilmu dakwah maka akan menjadi ajang pengembangan 

ilmu dakwah tersebut.
1
 

Aktivitas dakwah Islam seperti mengalami evolusi besar-besaran 

dalam ruang publik, dimana dakwah sebagai proses penawaran ajaran spiritual 

dan muncul dalam beraneka ragam. Dalam disiplin ilmu dakwah, tentu saja 

didorong dengan unsur lain yaitu media dakwah. Media sendiri sesungguhnya 

lebih cenderung dipahami sebagai saluran (channel)yang digunakan oleh para 

pelaku dakwah baik individual maupun komunal untuk menghantarkan 

pesan.
2
 

                                                           
1
 Amri Syarif Hidayat. “Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam Dari Dakwah Tekstual 

Menuju Dakwah Kontekstual”, Jurnal Dakwah Risalah, 1-15 (2013), 1-2. 02 April 2019 
2
 Moch. Fakhruroji, “Dakwah Islam Dan Inovasi Media,” Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 

1 (Januari-Juni, 2010), 1 
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Dalam menyampaikan pesan dakwah banyak metode dan media 

komunikasi yang bisa digunakan. Salah satunya yakni media elektronik yang 

dalam penggunaannya menggunakan indera penglihatan dan pendengaran 

manusia. contoh misal media eletronik yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan dakwah televisi, radio, VCD, internet dan lain 

sebagainya.  

Dakwah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dakwah juga 

dapat dilakukan di media publik. Sejalan dengan perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi yang semakin cepat, maka penggunaan media untuk 

berdakwah mengalami perkembangan. Dakwah yang awalnya menggunakan 

media tradisional yang disampaikan melalui lisan, media media dakwah lebih 

luas dan alternatif dengan sentuhan-sentuhan teknologi modern. Baik melalui 

media cetak (buku, majalah, tabloid, dan lain-lain) maupun dengan media 

elektronik (radio, televisi, internet, dan lain-lain). Dengan perkembangan 

media dakwah pada saat ini, aktifis dakwah dituntut untuk kreatif dan inovatif 

dalam memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan manusia. 
3
 

Tidak dapat dipungkiri, dewasa ini televisi merupakan media massa 

yang sangat populer ditengah masyarakat. Saat ini, TV (televisi) hampir selalu 

ada di setiap tempat. Dari TV setiap berita tersampaikan ditengah kalangan 

masyarakat. Demikian pula, jika sebuah informasi yang disampaikan oleh 

televisi adalah pesan-pesan dakwah maka akan cepat tersosialisasikan kepada 

                                                           
3
 Ihab Ahady, Analisis Pesan Akhlak Program Ruqyah Trans 7 Tayang 1 April 2017 

Terikat Jin Zalim Dipandu Ustadz Muhammad Faizar Analisis Wacana Teun Van A. Dijk 

(Surabaya: Jurusan Komuikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya,2018), 4. 
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masyarakat.
4
 Televisi juga memiliki daya tarik yang cukup kuat karena 

memiliki unsur kata-kata, musik, sound effect dan visual atau berupa gambar.
5
 

Seluruh program televisi baik dari bentuk yang sederhana, munculnya selalu 

dari sebuah ide atau gagasan. Ide merupakan buah pikiran dari seorang 

perencana produksi dalam hal ini yang bisa disebut denagn prosuder. Sesuai 

dengan teori komunikasi ide merupakan rencana pesan yang akan 

disampaikan kepada khalayak penonton, dengan maksud dan tujuan tertentu, 

saat akan menuangkan idenya dalam sebuah naskah yang harus selalu 

diperhatikan adalah faktor penonton, agar apa yang ditayangkan akan dapat 

sasarannya.
6
 

Dalam hal ini, metode dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah 

kepada mad‟u > juga dibutuhkan. Kata metode berasal dari bahasa methodus 

yang berarti cara. Dalam bahasa yunani methodhus berarti jalan atau cara. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris method dijelaskan dengan metode atau cara. 

Dalam Bahasa Indonesia memiliki pengertian suatu cara yang bisa ditempuh 

atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan 

suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia. 

Dalam hal ini, metode dakwah memiliki pengertian yaitu cara-cara 

yang dipergunakan da‟i untuk menyampaikan pesan dakwah atau serentetan 

kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Secara terperinci metode dakwah 

dalam Al-Qur‟an terekam pada surat An-Nah }l ayat 105.  

                                                           
4
Aep Kurniawan, Tabligh Melalui Televisi (Yogyakarta: Al-Huda Press), 73-74 

5
Onong Uchana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung : Citra Aditya 

Bakti) 
6
Darwanto Satro Subroto, Produksi Acara Televisi (Yogyakarta : MMTC, 1988), 48. 
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َا يَ ْفََتِي اْلَكِذَب المِذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِآيَاِت اللمِه َوأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِذبُوَن  ( ١٠٥)ِإَّنم
 

Artinya: “Serulah [manusia] kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapatpetunjuk.”
7
 

 
Dari ayat tersebut, tertuliskan bahwa ada tiga metode yang menjadi 

dasar dakwah yaitu: 

1. Hik}mah, yaitu berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, 

sehingga dalam menjalankan ajaran Islam seanjutnya mereka tidak 

lagi merasa terpaksa atau keberatan.  

2. Mauid }ah h }asanah, adalah berdakwah dengan memberikan nasihat 

atau menyampaikan ajaran Islam dengan kasih sayang, sehingga 

nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh 

hati mereka. 

3. Muja >dalah, adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan 

membantah dengan cara baik-baiknya dengan tidak memberikan 

tekanan-tekanan dan tidak pula menjelekkan yang menjadi mitra 

dakwah.  Atau yang disebut dengan berdebat dengan baik.
8
 

Metode dakwah melalui pengobatan kesehatan salah satu cara untuk 

menyampaikan pesan dakwah terhadap mad‟u>. Metode dakwah yang 

direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dalam bidang kesehatan bukan 

                                                           
7
 Al-Quran, 16:105. 

8
 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT Remaja Rosda  Karya, 2010), 21-22. 
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menyangkut jasadiyah saja namun lebih diutamakan pada perbaikan ruh }iyah 

(akidah), perbaikan akhlak, pola hidup sehat yang diajarkan Rasul (ittiba‟u 

Rasu>l) serta kembali kepada Allah SWT as Shafi (Allah yang Maha 

Penyembuh) satu-satunya penyembuh dari segala penyakit dan TBC 

(Tah }ayyul, Bid‟ah dan h}urofat). At }-T }ib an-Nabawi mengedepankan aspek 

ilahiyah, ilmiah dan dibingkai dalam wawasan yang sangat ilmiah. Ditinjau 

secara umum dalam pengobatan masa terbilang masih banyak juga yang 

melakukan cara pengobatan diluar syariat Islam, dan mereka lebih cenderung 

kepada hal-hal yang mistik dipenuhi dengan kesyirikan yang menjadikan 

akidah umat semakin jauh dari nilai-nilai ilahiyah, dan yang paling miris 

adalah tidak disadari atau bahkan dengan sengaja melakukan hal itu karena 

keputusan yang mereka alami ketika tidak kunjung sembuh sakit yang 

diderita. Dalam kitab al T }ib an Nabawi yakni ruqyahsalah satu pengobatan 

yang sangat luar biasa dalam menyembuhkan dalam berbagai penyakit baik itu 

jasmani maupun rohani, bukan hanya itu saja, dengan kesungguhan seorang 

ahli dalam ruqyah berarti mereka telah mendakwahkan nilai-nilai Islam 

kepada pasien sehingga akan terjaga keimanannya, akidah, ibadah dan 

akhlaknya.
9
 

Trans 7 memiliki acara yang sangat diminati oleh masyarakat salah 

satunya program religi yang bernamakan Ruqyah. Program ini dipimpin oleh 

seorang ustadz atau ustadzah dan yang menjadi clientnya adalah seorang yang 

memiliki keluhan penyakit yang diderita oleh cliennya yang berupa sakit 

                                                           
9
 Dewi Mustikai, Metode Dakwah Rasulullah SAW dalam Menyehatkan Umat (Lampung: 

IAIN Metro, 2010), 449-450. 
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metafisik ataupun fisik. Program Ruqyah disajikan dalam bentuk nyata dan 

pengilustrasian tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh pasien. Ruqyah 

hadir di Trans 7 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 06.00 WIB. Sesuai 

dengan program acara ini, Ruqyah menyuguhkan bagaimana beberapa orang 

mengalami gangguan metafisik dan akan disembuhkan dengan dibacakan 

ayat-ayat Al-Qur‟an oleh seorang ustadz dan ustadzah. Dalam program 

Ruqyah juga terdapat anjuran bagi penonton yang di rumah mengalami hal 

yang sama atau serupa untuk melakukan pengobatan Ruqyah yang telah 

dilakukan oleh ustadz dan ustadzah.    

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam bagaimana pesan dakwah keimanan yang terdapat dalam tayangan 

RuqyahTrans 7 episode jahatnya jin pada perempuan. Alasan penulis memilih 

episode tersebut, dikarenakan bangsa jin yang memiliki nafsu mereka juga 

dapat mencintai hingga menyakiti seorang perempuan. Hingga perempuan 

tersebut lalai dengan apa yang tidak mereka lakukan tetapi mereka lakukan. 

Oleh karena itu penulis mengangkat judul; ANALISIS PESAN DAKWAH 

KEIMANAN PROGRAM RUQYAH TRANS 7 TAYANG 22 DESEMBER 

2018 JAHATNYA JIN PADA PEREMPUAN (ANALISIS SEMIOTIKA 

CHARLES SANDERS PEIRCE). 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis nantinya, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan sebuah rumusan 
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masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang telah disusun 

secara sistematis, yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi tanda semiotika Charles Sanders Peirce dalam 

program Ruqyah Trans 7 tayang 22 Desember 2018 “jahatnya jin pada 

perempuan”? 

2. Bagaimana pesan dakwah keimanan dalam program Ruqyah Trans 7 

tayang 22 Desember 2018 “jahatnya jin pada perempuan”? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan tanda semiotika Charles Sanders Peirce dalam program 

Ruqyah Trans 7 tayang 22 Desember 2018 “jahatnya jin pada perempuan” 

2. Menganalisis pesan dakwah keimanan dalam program Ruqyah Trans 7 

tayang 22 Desember 2018 “jahatnya jin pada permepuan” 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi penelitian teoritis diharapkan peneliti ini dapat digunakan 

sebagai sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara lebih 

mendalam mengenai materi dakwah dan pesan dakwah yang disampaikan 

lewat lisan atau media perantara lainnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur 

kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Selain itu, hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi ilmiah tentang analisis 

pesan dakwah yang disampaikan lewat tayangan Ruqyah di televisi 

sebagai salah satu yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk 

meningkatkan ketaqwaan dan keimanan terhadap Allah SWT. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh 

adalah, mengkaji pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan 

penelitian lebih lanjut dan penyususnan menjadi satu karya ilmiah.Adapun 

kajian pustaka yang relevan dengan penulis adalah: 

Ihab Ahady, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pesan 

Akhlak Program Ruqyah Trans 7 Tayang 1 April 2017 “Terikat Jin Zalim” 

dipandu ustadz Muhammad Faizar (analisis wacana model Teun A. Van 

Dijk)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pesan akhlak yang terdapat 

dalam program tayangan Ruqyah Trans 7 dengan analisis wacana model Teun 

Van A. Dijk.
10

 

Nabila Zian, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Semiotika 

Pesan Dakwah Dalam Film Pengabdi Setan Pertama Karya Joko Anwar”. 

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pesan dakwah yang terdapat dalam 

film horor pengabdi setan pertama karya Joko Anwar.
11

 

Ainur Rofiqul Aziz, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pesan Dakwah Dalam Sya‟ir Tanpo Waton Karya K.H. Mohammad Nizam 

                                                           
10

 Ihab Ahady, Analisis Pesan Akhlak Program Ruqyah Trans 7 Tayang 1 April 2017 

Terikat Jin Zalim Dipandu Ustadz Muhammad Faizar Analisis Wacana Teu Van A. Dijk 

(skripsi:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) 
11

 Nabila Zian, Analisis Semiotika Pesan Dakwah Dalam Film Pengabdi Setan Pertama 

Karya Joko Anwar (skripsi: IAIN Ponorogo, 2018) 
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As-Shofa.” Dalam penelitian ini menjelaskan pesan dakwah yang terkandung 

dalam syair tanpo waton karya K.H. Mohammad Nizam As-Shofa
12

 

Atsco Abdul Rahman Halim, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Dakwah Melalui Ruqyah (Studi Di Klinik Ruqyah Dan Bekam Syar‟iyyah 

Ustad H. Agus Aswadi Kota Bengkulu).” Dalam penelitian ini menjelaskan 

dakwah melalui ruqyah dengan studi di klinik ruqyah dan bekam syar‟iyyah 

oleh Ustad H. Agus Aswadi di kota Bengkulu.
13

 

Nurul Latifah, “Analisis Semiotika Pesan Dakwah Dalam Film Bulan 

Terbelah Di Langit Amerika.” Dalam penelitian ini menjelaskan pesan 

dakwah dalam film bulan terbelah di langit Amerika  dengan menggunakann 

analisis semiotika Charles Sanders Perice.
14

 

Eko Beni Pratama, “Analisis Semiotika Pesan Dakwah  “Man Jadda 

Wajada” Dalam Film Negeri 5 Menara Sutradara Affandi Abdul Rachman 

Tahun 2012.” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pesan dakwah dalam 

“man jadda wajada” dalam film negeri 5 menara yang disutradarai oleh 

Affandi Abdul Rachman tahun 2012 dengan analisis semiotika Charles 

Sanders Peirce.
15

 

Duwiyanti, “Terapi Ruqyah Syar‟iyyah Untuk Mengusir Gangguan Jin 

Studi Kasus Di Baitur Ruqyah Asy-Syar‟iyyah Kotagede Yogyakarta.” Dalam 

                                                           
12

 Ainur Rofiqul Aziz Analisis Pesan Dakwah Dalam Sya‟ir Tanpo Waton Karya K.H. 

Mohammada Nizam As-Shofa (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017) 
13

 Atsco Abdul Rohman Halim, Dakwah Melalui Ruqyah Studi Klinik Dan Bekam 

Syar‟iyyah Ustad H. Agus Aswadi Kota Bengkulu (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019) 
14

 Nurul Latifah, Analisis Semiotika Pesan Dakwah Dalam Film Bulan Terbelah Dilangit 

Amerika (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) 
15

 Eko Beni Pratama, Analisis Pesan Dakwah “Man Jadda Wajada” Dalam Film Negeri 5 

Menara Sutradara Affandi Abdul Rachman Tahun 2012 (Skripsi: UNISNU Jepara, 2016/2017) 
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penelitian ini menjelaskan tentang terapi ruqyah dapat mengusir gangguan jin 

dengan studi kasus di Baitur Ruqyah Asy-Syar‟iyyah Kotagede Yogyakarta.
16

 

Dari penelitian diatas, penulis belum menemukan penelitian yang 

secara khusus membahas tentang pesan dakwah keimanan dalam program 

Ruqyah Trans 7 tayang 22 Desember 2018 “jahatnya jin pada perempuan”. 

Penelitian ini fokus pada satu materi dakwah yaitu materi maddah (tentang 

keimanan) untuk meningkatkan keimanan seseorang sehingga seseorang lebih 

berhati-hati dalam menjalankan syariat Islam atas landasan yang benar dan 

baik. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini mengembangkan apa yang 

telah ditulis oleh para peneliti diatas. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitan ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar dan bukan angka.
17

 Prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis.
18

 Para peneliti dapat memilih 

berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Desain 

penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur 

beserta alat yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan metode 

                                                           
16

 Duwiyanti, Terapi Ruqyah Syar‟iyyah Untuk Mengusir Gangguan Jin Studi Kasus Di 

Baitur Ruqyah Asy-Syar‟iyyah Kotagede Yogyakarta (Proposal Skripsi: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2008) 
17

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 

28. 
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), 4 
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penelitian yang digunakan.
19

 Penulis mencoba mengkaji Analisis Pesan 

Dakwah Keimanan Program Ruqyah Trans 7 Tayang 22 Desember 2018 

“Jahatnya Jin pada Perempuan” (Analisis Semiotik Charles Sanders 

Peirce). 

2. Data dan Sumber Data Penelitian  

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun 

angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi dalam suatu 

keperluan. 
20

 

a.  Data Primer 

Data dokumen yang diperoleh yaitu berupa gambar yang 

didapatkan dari cuplikan gambar tayangan program tersebut. Gambar 

yang telah didapat kemudian diperhatikan setiap tanda-tanda yang 

muncul baik audio maupun visual yang ada didalamnya. Tanda audio 

(suara/dialog) yang terdengar dan tampilan visual (gambar) yang 

terlihat tersebut menunjukkan pesan tentang dakwah ketauhidan 

kepada pasien ruqyah.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data 

dokumentasi berupa video tayangan program ruqyah Trans 7yang 

tayang pada 22 Desember 2018 dengan episode jahatnya jin pada 

perempuan yang ada di media youtube. Dengan dokumentasi berupa 

video, penulis dapat mengamati, memilih dan memilah tanda dan 

makna pesan dakwah yang terdapat pada tayangan program religi 

                                                           
19

 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2013), 44 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 118. 
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tersebut. Selain itu, penulis dapat mendeskripsikan pesan dakwah 

yang terkandung pada tayangan tersebut. Sehingga penulis dapat 

menganalisis tanda dan pesan dakwah ketauhidan yang ada di dalam 

video tayangan program religi tersebut.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan untuk 

mendukung analisis oenelitian ini. Adapun data sekunder tersebut 

peneliti ambil dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan 

penelitian maupun program acara Ruqyah episode jahatnya jin pada 

perempuan, serta beberapa situs internet yang dapat mendukung 

keabsahan data penelitian 

c. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.
21

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari video youtube 

program Ruqyah Trans 7Tayang 22 Desember 2018 episode Jahatnya 

Jin pada Perempuan, dan data tambahan dari buku, jurnal, dan artikel 

yang berkaitan dengan penelitian, seta beberapa situs internet yang 

dapat mendukung keabsahan penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

                                                           
21

 Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat dan sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
22

  Observasi merupakan suati cara yang sangat 

bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan 

mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.
23

 

 Agar memperoleh data yang selektif, observasi ini dilakukan 

dengan cara mengamati program acara Ruqyah Trans 7 Tayang 22 

Desember 2018 Episode Jahatnya Jin Pada Perempuan yang terdapat 

dalam situs youtube Trans 7 kemudian mengamati situasi yang 

terjadi, selanjutnya mengumpulkan data dan menganalisis tanda yang 

terdapat pesan dakwah di dalamnya.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan 

bukan dasar perkiraan.
24

 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumentasi dari traskip 

video program acara religi Ruqyah Tayang 22 Desember 2018 

Episode Jahatnya Jin pada Perempuan. 

4. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
22

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 

70. 
23

 Restu, Asas Metodologi Penelitian, 236-237. 
24

 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). 

158. 
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Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

analisis Semiotik model Charles Sanders Peirce. Dimana analisis 

semiotik adalah bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari 

suatu tanda  dan lambang.
25

 Untuk mengetahui suatu tanda dan makna 

pesan dakwah keimanan yang terdapat di dalam tayangan program 

RuqyahTrans 7 tayang 22 Desember 2018 episode jahatnya jin pada 

perempuan peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Melihat tayangan program acara Ruqyah yang sebelumnya telah 

didownload terlebih dahulu di youtube. 

b. Mengamati setiap adegan pada setiap segmen yang ada di 

dalamnya, mulai dari latar, ekspresi, serta narasi yang digunakan. 

c. Pengambilan gambar dengan cara melakukan screen capture pada 

setiap scene yang dianggap mewakili. 

d. Analisis data dengan analisis Charles Sanders Peirce untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan tanda dan makna pesan dakwah 

keimanan dalam program acara Ruqyah. 

e. Penarikan kesimpulan dengan cara memberi penilaian terhadap 

data yang telah dianalisis dan diteliti. 

5. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan 

                                                           
25

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2013), 69.  
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data, yakni merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasikan data mentah 

yang ada di dalam catatan-catatan lapangan tertulis. 

 b. Model Data. Yang sekumpulan informasi yang tersusun sedemikian 

rupa yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan atau 

pengambilan tindakan.  

c. Menarik kesimpulan, yaitu memverifikasikan data yang telah 

direduksi dan disajikan secara detail dan sistematis, kemudian 

dicari pola, tema, atau hubungan antar data untuk selanjutnya 

ditemukan suatu kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan suatu karya ilmiah yang utuh, sistematika dandapat 

di pertanggung jawabkan, maka pembahasan akandisajikan dalam bentuk 

yang semestinya. Dalam hal ini, pambahasan akan terbagi beberapa bab dan 

setiap bab terdapat beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya, berikut 

sistematikanya:  

Bab I Pendahuluan.Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konseptualisasi, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.   
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Bab II tinjauan umum pesan dakwah keimanan dalam tayangan 

Ruqyah Trans 7 dan teori Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce.Pada 

bab ini peneliti menjelaskan tentang kajian kepustakaan yangmemuat 

Kerangka Teoritik dan penelitian yangmeliputi : pengertian keimanan, pesan 

dakwah keimanan,pengertian Ruqyah dan jin, analisis semiotika komunikasi 

Charles Sanders Peirce. 

Bab III berisikan tentang paparan data berupa video tayangan yang 

diperoleh dari media youtube, data yang diperoleh berupa profil tayangan 

program acara Ruqyah Trans 7, deskripsi program acara Ruqyah Trans 7 

Tayang 22 Desember 2018 episodeJahatnya Jin pada Perempuan. 

BAB IV, membahas hasil analisis pesan dakwah dari program acara 

Ruqyah episode Jahatnya Jin pada Perempuan dengan teori analisis semiotika 

Charles Sanders Peirce. 

BAB V, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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BAB II 

DAKWAH KEIMANAN DAN ANALISIS  

SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE 

 

A.  Dakwah Keimanan 

1. Pengertian Iman 

Lafal al-i >ma >n adalah bentuk mas}dar a>mana, yu‟minu, fahuwa 

mu‟min. para pakar Bahasa dan ulama sepakat bahwa makna al-i >ma>n 

adalah at-tas }diq (membenarkan). Sedangkan al-ima>n menurut syariat 

adalah membenarkan dengan hati semua yang dibawa oleh Rasulullah 

SAW. 
26

 

 Ada yang menyamakan istilah iman dengan akidah, dan ada juga 

yang membedakannya. Bagi yang membedakan, akidah hanyalah bagian 

dalam (aspek hati) dari iman, sebab iman menyangkut aspek dalam dan 

luar. Aspek di dalamnya berupa keyakinan dan aspek berupa pengakuan 

lisan dan pembuktian dengan amal. Jika kita mengikuti definisi iman 

menurut jahmiah dan ash‟ariyah yang mengatakan bahwa iman hanyalah 

at-tas }diq (membenarkan dalam hati) maka iman dan akidah dua istilah 

yang bersinonim. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa iman 

hanyalah „itiqad, sedangkan amal adalah  bukti iman, tetapi tidak dinamai 

iman. Jika kita mengikuti definisi iman menurut ulama Salaf  (termasuk 

imam Ahmad, Malik dan Syafi‟i) yang dimaksud iman adalah sesuatu 

                                                           
26

Abdurrahman Habanakah, Pokok-Pokok Akidah Islam, terj. A.M. Basalamah (Depok: 

Gema Insani, 1998), 77. 
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yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan 

anggota tubuh. 
27

 

Dalam makna yang lain, akidah didefinisikan sebagai keimanan 

yang tidak mengandung kontra. Maksud dari kata tidak mengandung 

kontra berarti tidak ada sesuatu selain iman dalam hati sang hamba, tidak 

ada asumsi selain bahwa ia beriman kepada-Nya.
28

 Beberapa ulama juga 

menunjukkan lingkup mengenai akidah dengan arka >nul i >ma>n (rukun iman) 

berupa: 

a. Iman kepada Allah SWT 

b. Iman kepada para Malaikat-Nya 

c. Iman kepada Kitab-kitab Suci-Nya 

d. Iman kepada Rasul-rasul-Nya 

e. Iman kepada Hari Akhir 

f. Iman kepada takdir Allah SWT 

Dari pengertian iman berdasarkan riwayat T}abra >ni
29

 yaitu 

menyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan 

dengan perbuatan, bahwa iman menjadi landasan bagi pelaksanaan 

perbuatan manusia yang baik. Perbuatan yang didasari oleh iman dan 

dijiwai oleh syariat Islam akan menimbulkan perbuatan yang terarah, 

                                                           
27

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan 

Islam LPPI, 1992), 4. 
28

  Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan, Pengantar Studi Aqidah Islam 

(Jakarta: Robbani Press, 2000), 4-5. 
29 https://alifmuhtarul.wordpress.com/2014/12/29/iman-dalam-islam-menurut-hadits/ (diakses 

pada 2 September 2019 pukul 15.00 WIB) 
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terencana dan terkendali, sehingga terjaga dari perbuatan yang merugikan 

baik dirinya maupun orang lain. 
30

 

Iman secara bahasa berarti kepercayaan. Sedangkan secara istilah, 

iman (beriman) adalah menyakini kebenaran ajaran-ajaran Islam, 

menerima dan berkomitmen kepada syariat Islam lahir dan batin. Dalam 

Bahasa arab, ada yang mengartikan kata iman dengan “tas }diq” 

(membenarkan); t }uma‟ni >nah (ketentraman) dan iqra >r (pengakuan).Makna 

ketiga inilah yang tepat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah 

berkata, “telah diketahui bahwa iman adalah iqra >r (pengakuan), tidak 

semata-mata tas }di >q (membenarkan). Dan iqra<r (pengakuan) mencakup 

perkataan hati, yaitu tas }di >q (membenarkan), dan perbuatan hati yaitu 

inqiya >d (ketundukan hati). Dengan demikian, iman adalah iqra >r 

(pengakuan) hati yang mencakup: 

a. Keyakinan hati, yaitu membenarkan terhadap berita. 

b. Perkataan hati, yaitu ketundukkan terhadap perintah. 

 Iman terdiri dari tiga unsur, keyakinan hati atas ajaran-ajaran 

Islam. Amal-amal hati yang ditumbuhkan oleh keyakinan tersebut, seperti 

ikhlas, kecintaan kepada Allah SWT, takut kepada-Nya, tawakkal dan 

lainnya. Amal-amal soleh anggota badan seperti mengucapkan dua kalimat 

syahadat, zikir kepada Allah SWT, haji dan lain sebagainya. Iman terdiri 

dari yang di hati (batin) dan yang tampak (lahir) maka hanya Allah SWT-

lah yang mengetahui bobot keimanan seseorang yang beriman. Adapun 

                                                           
30

 Zaky Mubarok, Akidah Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1998), 31. 
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penilaian iman seseorang melalui atribut yang dipakainya adalah suatu 

kesalahan yang besar. 
31

 

2. Pengertian Pesan Dakwah Keimanan 

Secara Bahasa, dakwah berasal dari kata دعوة–يدعو - دعا  yang 

berarti memanggil, mengundang, minta tolong kepada, berdoa, memohon, 

mengajak kepada sesuatu, mengubah dengan perkataan, perbuatan, dan 

amal. Arti-arti yang ada tersebut bersumber dari kata-kata dakwah yang 

ada di dalam Al-Qur‟an, bahkan Al-Qur‟an menggunakan kata dakwah 

masih bersifat umum artinya dakwah bisa berarti mengajak kepada 

kebaikan. 
32

 Seperti firman Allah dalam surat Yu>nus(10) ayat 25 

                     

 

Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke Da >russala >m (surga) dan 

menunjuki kepada orang yang dikehendakin-Nya kepada jalan 

yang lurus (Islam).” 
33

 

 

Secara istilah, para ahli memiliki tafsiran yang berbeda-beda sesuai 

dengan sudut pandang mereka di dalam memberikan pengertian dakwah. 

Berikut dikutip beberapa pendapat diantaranya Ibnu Taimiyyah, misalnya, 

mengartikan dakwah sebagai proses usaha untuk mengajak masyarakat 

(mad‟u>) untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sementara itu, 

Abdul Munir Mul}han mengartikan dakwah sebagai usaha mengubah situasi 

kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu dan 
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 www.elsihasmi.com 
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 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 43-44. 
33

 Al-Qur‟an, 10: 25. 
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masyarakat. Sedangkan Ali Mahfuz } mendefinisikan dakwah sebagai upaya 

memotivasi umat manusia untuk melaksanakan kebaikan, mengikuti 

petunjuk serta memerintah mereka berbuat ma‟ru >f dan mencegah yang 

munkar agar mereka memperoleh kebahagian dunia dan akhirat. 
34

 

Lebih dari itu, dakwah juga meliputi tulisan (bi al-qalam) dan 

perbuatan sekaligus keteladanan (bi al-ha}l wa al-qudwah).Dakwah juga 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi orang dengan 

basi>rah, agar menempuh jalan Allah SWT dan meninggikan agamanya. 

Dakwah basi>rah memiliki makna yang berarti dakwah yang disebarkan 

secara damai dan bukan dengan kekerasan, serta mengutamakan aspek 

kognitif (kesadaran intlektual), dan afektif (kesadaran emosional),dakwah 

demikian ini, disebut dengan dakwah persuasif (membujuk). Dakwah 

dalam upaya mengajak umat manusia untuk menuju sistem moral dilandasi 

atas ide al-ma‟ru >f sekaligus mengantisipasinya dari kemungkaran. Dari 

keterangan ini, diperoleh ketegasan bahwa pada hakekatnya merupakan 

alat untuk menyampaikan pesan agama, melingkupi seluruh aspek 

kehidupan manusia dan mengonsolidasikannya dalam format kehidupan 

yang bermoral-kemanusiaan (meaningfull morality of human life). 
35

 

Pesan dakwah merupakan salah satu unsur utama dalam dakwah. 

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

memiliki kekuatan yang luar biasa. Seseorang bisa menangis, tertawa, 
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35
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marah dan bahkan bisa melakukan tindakan yang radikal sekalipun akibat 

dari pesan yang disampikan oleh seseorang. 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 (the content of the messege) dan 

lambang (symbol). Isi pesan adalah pikiran, sedangkan lambangnya adalah 

kata-kata atau Bahasa. Kedua, pesan dakwah berkaitan dengan makna 

yang dipersepsi atau diterima oleh seseorang. Makna merupakan proses 

aktif yang dibuat dari hasil kerja sama antara sumber (pengirim pesan) 

dengan penerima pesan, pembicara dengan pendengar, atau penulis dengan 

pembaca. 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. 

Dengan demikian, ada kesepakatan bersama (memorandum of 

understanding) antara pengirim dan penerima yang memungkinkan proses 

dakwah terjadi. 
36

 

Dalam hal ini, yang menjadi materi atau isi pesan dakwah berupa 

ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam dapat dijadikan pesan 

dakwah. Secara umum materi dakwah atau isi pesan dakwah dapat 

diklarifikasikan menjadi beberapa pokok salah satunya, yaitu : 
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1) Pesan Aqidah 

2) Iman kepada Allah SWT 

3) Iman kepada malaikat Allah SWT 

4) Iman kepada Kitab Allah SWT 

5) Iman kepada Rasul Allah SWT 

6) Iman kepada hari akhir 

7) Iman kepada qadha dan qadar 
37

 

Dalam hal ini, materi keimanan juga terdapat dalam materi dakwah 

atau disebut dengan materi maddah adalah salah satu materi dakwah 

tentang keimanan (akidah). Karena akidah mengikat kalbu manusia dan 

menguasai batinnya. Dari akidah inilah yang akan membentuk moral 

(akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi 

dakwah dalam Islam akidah dan keimanan. Akidah yang menjadi materi 

utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakan kepercayaan 

dengan agama lain, yaitu: 

1) Keterbukaan melalui kesaksian (shahadat). dengan demikian 

seorang muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui 

identitas keagamaan orang lain. 

2) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan 

bahwa Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam, bukan tuhan 

kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal kemanusiaan juga 
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diperkenalkan kesatuan asal-usul manusia. Hal ini dapat kita 

lihat dalam (Q. s. An-Nisa >‟ ayat 1 dan Q.s. Al-Hujarat ayat 13). 

3) Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran 

akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, alam ghaib sangat mudah 

dipahami. 

4) Aspek ajaran Islam tentang ketuhanan dan kepercayaan (akidah) 

pada intinya mengandung keyakinan ke-Maha-Esa-an Allah 

SWT. Keyakinan demikian oleh Al-Qur‟an disebut dengan 

iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan bahwa iman 

itu merupakan sebuah pengetahuan yangdiperoleh oleh akal 

melalui argumen-argumen yang kuat membawa seseorang untuk 

tunduk dan menyerah. Dan tauhid merupakan sebagian hal yang 

mendasar dari iman. Dalam kehidupan nyata, akan 

mengimplementasikan pembebasan manusia dari bentuk 

perbudakan dan penyembahan terhadap selain Allah SWT. 
38

 

3. Landasan Hukum Dakwah  

Secara universal kedudukan dan kewajiban berdakwah menjadi 

tanggung jawab seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka 

berada. Akan tetapi agar lebih cepat dapat mencapai sasaran secara 

maksimal peranan organisasi atau lembaga yang memikirkan bagaimana 

sistem dan metode dakwah yang lebih baik sangat diutamakan. Melihat 

dasar-dasar yang ada dalam Al-Qur‟an dan hadits-hadits Rasulullah hukum 
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berdakwah termasuk dalam pengertiannya “ber-” adalah wajib. Kewajiban 

berdakwah itu pada mulanya diajukan pada para rasul-rasul Allah SWT, 

kemudian dilanjutkan kepada para sahabat dan seterusnya dipikulkan 

kepada para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam.Kalimat dakwah 

sifatnya lebih luas dan menyeluruh yakni segala aktivitas yang bernafas 

seruan dan ajakan, baik verbal maupun nonverbal. Sedangkan bila dilihat 

secara khusus dari kata tabligh, maka kewajiban tersebut menjadi tugas 

bagi setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Keajiban 

berdakwah yang afd }al itu adalah secara terorganisir dengan manajemen 

yang baik seperti dijelaskan Allah dalam Al-Qur‟an Al-Imra >n ayat 104: 
39

 

Ayat Al-Qur‟an: 

                              

             

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung”. 
40

 

 

4. Televisi Sebagai Media Dakwah 

Televisi terdiri dari kata “tele” yang berarti jauh dan “visi” (vision) 

yang berarti penglihatan. Dalam istilah, televisi adalah sistem elektronik 

untuk memancarkan gambar bergerak (moving images) dan suara pada 

receivers.penemuan televisi oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama 
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Paul Nipkow pada tahun 1884, kemudian Charles F. Jenkins di AS pada 

tahun 1890. Di Indonesia sendiri, televisi diperkenalkan pada tahun 1962, 

ketika Indonesia menyelenggarakan pesta olahraga Asian Games di 

Jakarta. Saat ini, televisi sudah mendominasi hampir waktu luang setiap 

orang. Perkembangan dan perubahan media televisi, baik dalam 

programnya maupun dalam peningkayan teknologi barunya, akan 

mennawarkan cara baru bagi publik dalam pemanfaatan sarana televisi di 

masa mendatang. Dengan demikian, sangat mungkin apabila pola 

konsumsi informasi yang baru ini juga akan berakibat pada pembentukan 

gaya hidup peara pemilik dan penonton televisi. Televisi memiliki daya 

tarik yang kuat tak perlu dijelaskan lagi. Jika radio memiliki daya tarik 

yang kuat berupa unsur kata-kata, maka televisi memiliki gambar hidup 

yang didukung oleh suara. Karena manusia dalam berkomunikasi banyak 

sekali bergantug pada ndra studio dan video, maka informasi yang 

disampaikan televisi kepada khalayak bersifat lebih akurat, lebih jelas, dan 

dapat lebih dipercaya. Di samping itu juga, televisi sama dengan film yang 

mengandalkan kode analogis dan kode mediator dalam ilmu komunikasi 

dalam siarannya. Dan dalam jangka waktu tertentu, anggota khalayak yang 

buta aksara akan memahami juga apa yang mereka tonton di layar televisi. 

Dari sini, maka sangat penting televisi sebagai media dakwah. Umumnya 

media penyiaran televisi Indonesia menyediakan waktu untuk kegiatan 

dakwah seperti adzan Maghrib, ceramah saat pagi hari, acara-acara religi 
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bulan Ramadan, dan sebagainya. Adapun keunggulan televisi sebagai 

media dakwah sebagai berikut: 

a. Televisi memiliki Ciri khas dan keunggulan yang dilahirkan 

terutama dalam hal kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Televisi merupakan bentuk kultural yang unik. Televisi mampu 

menawarkan suatu bentuk kerangka dan ekspresi yang khas 

secara teknologi dan intitusional seperti ekspresi dari kekuatan 

sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas.  

b. Sebagai media audio visual televisi memiliki keunggulan pada 

daya persusinya yang sangat tinggi, karena khalayak dapat 

melihat gambar dan mmendengar suara sekaligus. Bahkan, 

khalayak dapat melihat gambar dan mendengar suara saat 

sebuah tabligh atau khutbah yang sedang langsung. 

c. Televisi memiliki daya jangkau (converage) yang sangat luas 

dalam menyebarluaskan pesan secara cepat dengan segala 

dampaknya dalam kehidupan individu dan masyarakat.  

Karena itu, perlu ditegaskan bahwa media massa disamping 

membawa kebaikan juga membawa sisi kelabu dari berita yang perlu 

dikritisi. Komunkator dakwah perlu memberikan penilaian secara objektif 

tentang peranan konstruktif dari media massa. Langkah ini diambil 

mendidik masyarakat tentang perana media komunikasi massa sehingga 

masyarakat tidak tergiring oleh opini massa bahwa media massa selalu 

mencerdaskan kehidupan. Pada kenyataannya, tidak semua informasi 
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media massa menawarkan isi yang mendidik karena tidak sejalan dengan 

tujuan ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dibayangkan apabila para 

pengusaha kaya dari kalangan muslim bersatu memiliki televisi sendiri, 

maka program akan semakin banyak tentunya. Walaupun memang tidak 

selalu harus dinamakan televisi Islam, yang terpenting adalah konten dari 

program yang ditampilkan. 
41

 

Memanfaatkan momentum memang sebuah teknik ruang redaksi 

maupun ruang produksi, dan hal macam ini dipakai pula untuk acara-acara 

dakwah di televisi untuk tetap bertahan eksis. Ini tak terlepas dari evolusi 

acara dakwah yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Ketika 

"Hikmah Fajar", salah satu acara rohani tertua di Indonesia hadir pada 

Februari 1994, konsep acara dakwah masih gelar wicara alias talkshow 

antara pemandu acara yang tanya jawab dengan sang ustadz. Program di 

RCTI itu juga tayang pada subuh, yang kemudian menciptakan tren untuk 

diikuti televisi swasta lain saat ini seperti: “Islam itu Indah” (Trans Tv), 

“Mamah dan Aa” (Indosiar), “Khazanah” (Trans 7) dan “Damai 

Indonesiaku” (tvOne). Awalnya yang konvensional, ada host-ustaz 

kemudian ngobrol berdua. Lalu, berkembang ada sarasehan, kemudian 

berkembang ada musik Islami. Lalu masuk musik-musik pop yang 

bernuansa Islami, yang menggantikan musik gambus. Berkembang jadi 

variety show. Dan itu juga dikondisikan sesuai kebutuhan penayangan 

program, cerita Endah Wulandari dari SCTV. Perkembangan itu seiring 
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tumbuhnya pangsa pasar penonton acara dakwah, terutama melihat ada 

lebih dari 80 persen jumlah penduduk muslim di Indonesia. Meski tak ada 

data yang bisa diakses publik, yang bisa menggambarkan jumlah penonton 

acara-acara dakwah ini, rating "Damai Indonesiaku" (tvOne) dan "KUS" 

(SCTV) yang tinggi bisa dijadikan tolak ukur mengenai meningkatnya 

penonton televisi pada acara serupa. 
42

 

B. Pengertian Ruqyah 

1. Makna Ruqyah  

Ruqyah berasal dari Bahasa Arab (raqa, ruqyan, ruqiyyan) yaitu do‟a 

perlindungan yang disertai hembusan nafas. Secara Bahasa ruqyah berarti 

bacaan. Yaitu bacaan-bacaan yang dikenakan pada seseorang yang sakit, 

atau dengan perngertian populer adalah mantra-mantra. Tukang-tukang 

sihir biasa melakukan hal ini, yaitu memantrai orang-rang yang sakit atau 

memantrai jimat. Perbuatan tukang sihir itu adalah hasil kerja sama mereka 

dengan jin-jin kafir atau setan. Setan akan berusaha membantu apa yang 

menjadi keinginan tukang sihir, sehingga manusia akan melihat bahwa 

tukang sihir itu memang benar-benar sakti, memiliki kemampuan-

kemampuan ghaib yang menakjubkan seolah-olah bisa memberi manfaat 

dan mudharat kepada manusia lain. 

Ruqyah yaitu disebut juga dengan sebagai ajimat. Ini diperbolehkan 

apabila penggunannya bersih dari syirik. Karena Rasulullah SAW telah 

memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati „ain dan 
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sengatan kalajengking. 
43

 selain dua hal tersebut, ruqyah dapat mengobati 

penyakit fisik lainnya yang dialami oleh manusia, seperti demam, terluka 

karena jatuh, dan lain sebagainya. Tujuan ruqyah selain metode 

pengobatan alternatif, dengan ruqyah dapat mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Hubungan ruqyah dengan keimanan suatu cara agar meningkatkan 

ketaqwaan seseorang dalam menjalani hidup, dan selalu mendekatkan diri 

dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. 

Ruqyah ada dua macam yaitu ruqyah shar‟iyyahdanruqyah shirkiyyah. 

a. Ruqyah Shar'iyyah 

Ruqyah yang Shar'iyyah merupakan ruqyah yang disyariatkan 

oleh Islam. Secara bahasa ruqyah shar‟iyyah berarti perlindungan 

(doa) yang berdasarkan atau dinisbatkan pada syariat Islam. 

Adapun yang dimaksud dengan ruqyah shar‟iyyah menurut 

istilah syariat Islam adalah sebagai berikut: Memberikan 

perlindungan (proteksi) kepada orang yang sakit dengan 

membacakan sesuatu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur‟an, 

nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT disertai dengan doa-doa 

sesuai syariat dengan berbahasa Arab atau yang diketahui 

maknanya yaitu diiringi tiupan.
44

 Pe-Ruqyah secara shar‟iyyah 

dalam melakukan praktek Ruqyah  memiliki syarat-syarat yang 
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dikutip oleh salah satu ulama yaitu Abu „Ubaidah Mahir bin S }aleh 

Ali Mubarak sebagai berikut: 

1) Shaih }ul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: tidak boleh 

mempergunakan Ruqyah yang tidak diketahui maknanya, 

terutama didalamnya mengandung syirik, seperti membaca 

kalimat-kalimat syirik, hendaknya berobat dengan hal-hal 

yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. 

2) Shaih } Syu‟aib Al-Arnaut } mengatakan Ruqyah yang 

diperbolehkan secara syari adalah Ruqyah yang 

menggunakan muawwidzatain (Al-Falaq, dan An-Na>s) dan 

yang lainnya seperti asma>‟-asma>‟ Allah SWT yang sering 

diucapkan melalui lian orang-orang soleh. 

3) Imam Al-K }at }t }abi mengatakan: Rasulullah SAW pernah me-

Ruqyah dan pernah di Ruqyah, Nabi memerintahkan dan 

memperbolehkan Ruqyah apabila terdiri dari Al-Qur‟an dan 

asma>‟-asma>‟ Allah SWT. 

4) Shaih }ul Islam Ibnu Taimiyyah juga mengatakan, 

dimakruhkan berdo‟a dengan menggunakan Bahasa selain 

Bahasa arab yang dimaksud adalah ketika suatu do‟a 

tersebut tidak jelas tujuan dan maknanya, tetapi diberikan 

keringanan bagi orang yang tidak mengerti Bahasa Arab. 
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5) Ibnu At-Tin mengatakan itulah Ruqyah-ruqyah terlarang 

yang dipergunakan oleh orang-orang yang membuat jimat 

dan juga orang-orang mengaku dapat menaklukkan jin. 

6) Imam As-Suyut }i berkata: ulama telah sepakat 

diperbolehkannya Ruqyah apabila memenuhi tiga syarat, 

yaitu: 

 a)  Hendaknya mempergunakan kalamullah atau asma>‟ 

Allah SWT. 

 b) Hendaknya Ruqyah dibacakan dengan Bahasa arab atau 

hal-hal yang diketahui. 

c)  Berkeyakinan bahwa Ruqyah tidak membawa hasil 

kecuali dengan ketentuan Allah SWT. 
45

 

b. Ruqyah Shirkiyyah (Perdukunan) 

Ruqyah yang Shirkiyyah merupakan ruqyah yang dilakukan tidak 

sesuai dengan disyariatkan Islam. Ruqyah shirkiyyah memiliki arti 

bacaan mantra-mantra, pengagungan dan penyebutan setan, orang-

orang soleh, penghormatan pada bintang-bintang, malaikat ataupun 

perilaku yang yang dilarang dalam syariah.
46

 

Ciri-ciri Ruqyah Shirkiyyah memohon kepada selain Allah SWT, 

seperti dengan memohon pertolongan jin, benda-benda keramat, atau 

dengan bahsa yang ridak dapat dimengerti. Pe-Ruqyah yang 
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melakukan Ruqyah Shirkiyyah dengan jampi-jampi biasanya akan 

menunjukkan bahwa seakan-akan mengatahui hal yang ghaib seperti 

menebak-nebak yang dihadapi pasien, meramal masa depan pasien, 

dan lain-lain. Selain jampi-jampi, Ruqyah Shirkiyyah memiliki jenis 

lainnya seperti jimat-jimat yang beredar di masyarakat. Seperti 

menggantungkan jimat di sudut-sudut rumah, di toko agar menarik 

perhatian pelanggan, dan itu semua bertentangan dengan akidah Islam. 

47
 

2. Macam-Macam Praktik Ruqyah 

a. Ruqyah Mandiri 

Sebenarnya ruqyah ini dapat dilakukan sendiri apabila gangguan 

jin belum terlalu berat. Adapun caranya sebagai berikut: 

1) Dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT serta 

sungguh-sungguh menjauhi maksiat 

2) Menghilangkan gambar-gambar yang disenangi jin seperti 

patung-patung  

3) Mengamalkan dzikir pagi dan sore setidaknya membaca ayat 

kursi 

4) Shalat berjama‟ah, dan berdzikir setelah shalat dengan dzikir 

yang diajarkan Rasulullah SAW diantaranya ayat kursi, dua 

ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ik}las, Al-Falaq, An-Na>s 
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5) Perbanyak Al-Qur‟an terutama surat Al-Baqarah agar 

membuat jin lemah dan terbakar 

6) Ik}las dan bersabar menerima ujian dari Allah SWT yakin 

akan kemurahan  dan kebesaran Allah SWT serta bertawakal 

sungguh-sungguh kepada-Nya 
48

 

b. Praktik Ruqyah Orang Lain 

Berdasarkan praktik ruqyah shar‟iyyah berdasarkan yang 

dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu: 

1) Duduk di sisi kanan orang yang hendak diruqyah, lalu 

bacakan do‟a-do‟a ruqyah shar‟iyyah 

2) Meniup orang yang diruqyah terutama di arahkan pada 

bagian tubuh yang sakit 

3) Jika diperlukan, lakukan terapi-terapi pendukung ruqyah 

semisal, tekanan, usapan, pukulan ringan, terapi air garam 

atau bidara, dan selama pembacaan sesekali tiupkan pada air 

(mengandung sedikit hembusan nafas) yang dicampur garam 

lalu minumkan atau siramlah air tersebut pada orang yang 

diruqyah. 

c. Ruqyah Tempat 

Kita sering tidak menyadari kondisi suatu tempat yang kita tinggali 

selama ini menjadi sarang setan, atau gangguan mereka sudah terlanjur 

datang hingga melakukan serangan kepada diri manusia. pada dasarnya, 
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manusia tidak dapat melihat wujud asli jin atau setan, maka dari itu 

setiap manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT yang 

maha agung agar terhindar dari gangguan jin dan pasukannya. Adapun 

cara ruqyah tempat yang dapat dilakukan diantaranya: 
49

 

1) Membaca surah Al-Baqarah 

2) Membaca ayat kursi 

3) Melantunkan adzan  

C. Jin 

Jin merupakan komunitas yang terdiri dari banyak personil yang 

mempunyai nama-nama yang berbeda, satu diantaranya adalah yang 

bernama iblis. Semua masyarakat jin ditempatkan Allah SWT menjadi 

penghuni bumi kecuali iblis yang diangkat Allah SWT hidup bersama-sama 

malaikat dalam wilayah dimana tidak ada tugas kecuali ibadah. Dalam 

perkembangannya, ternyata makhluk penghuni bumi (jin) membuat 

kerusakan, saling membunuh. Maka Allah SWT mengutus iblis turun ke 

bumi menghentikan kekacauan yang ditimbulkan oleh bangsanya sendiri 

itu. Iblis berhasil menyelesaikan kekacauan sehingga timbul rasa bangga 

dan paling hebat, lalu kembali ke tempat semula berkumpul dengan para 

malaikat. Allah SWT mengetahui perasaan iblis, sedangkan malaikat tidak 

mengetahui. Ketika iblis sedang bergabung dengan malaikat, Allah 

SWTmenyampaikan titah akan menciptakan manusia untuk menjadi 

khalifah di bumi. Sejak saat itulah, iblis dan setan pembangkangannya. 
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Kemudian mereka memproklamirkan diri sebagai penggoda. Jin artinya 

tersembunyi atau tertutup dari kata  yakni tersembunyi     ِجنَّ اَي اِْستَتََرَوتََغيََّب 

dan tertutup. Jin dan setan sama-sama makhluk yang tidak dapat dilihat 

atau diketahui oleh manusia, tetapi mereka bisa melihat kita. Karena 

tercipta dari api, maka karakternya adalah panas. Panasnya api akan kita 

rasakan kalau dekat. Dalam kamus Bahasa Indonesia didefinisikan bahwa 

setan adalah roh jahat yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. 

Kenapa berupa roh, karena mereka bisa berada dimana saja, ruang terbuka, 

di ruang tak terbatas, di ruang tertutup, dapat menembus benda sangat 

keras, hingga mereka dapat menempel dimana saja, terutama manusia. 

Tugas utama adalah menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Tempat 

tinggal setan/jin walau sebenarnya dia bisa kemana-mana dan berada 

dimana saja, diantaranya adalah tempat-tempat yang kotor, WC (kamar 

mandi), kuburan atau makam-makam tua, rumah yang tidak dipergunakan 

untuk beribadah kepada Allah SWT, dan tempat yang masih asing dan 

belum pernah dikunjungi. Dalam pembahasan ini, dapat dijelaskan 

beberapa perangai jin yaitu: Tujuan utama diciptakannya jin sama dengan 

tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk menyembah Allah SWT, jin 

berkewajiban mengimani wahyu yang disampaikan kepadam Nabi 

Muhammad SAW, jin diciptakan dari api yang panas dan diciptakan sebelu 

Nabi Adam a.s., jin adalah makhluk yang halus atau roh yang berakal. Dia 

diciptakan dari api yang murni dan lebih dulu dari manusia dan jin dimintai 

pertanggung jawaban di akhirat, salah satu jenis jenis jin ialah iblis yaitu jin 
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yang durhaka kepada Allah SWT, jin juga mendakwahkan ajaran Islam 

kepada teman-teman detelah mendengar bacaan Al-Qur‟an, jin itu tidak 

mengetahui hal-hal ghaib, dan jin itu dapat ditundukkan dikuasai oleh Nabi 

Sulaiman a.s. 
50

 

 

1. Jenis-jenis Jin 

Sebagaimana dengan manusia, jin juga diberi hawa nafsu oleh Allah 

SWT sehingga memungkinkan mereka untuk memilih sendiri jalan yang 

mana yang akan ditempuh semasa hidupnya. Karena hal itu pulalah bangsa 

jin terbagi ke dalam beberapa golongan jin, sebagai berikut: 

a. Al Jan: golongan jin yang pertama adalah Al jan. golongan ini 

merupakan golongan jin yang mempunyai berbagai kebutuhan 

layaknya manusia. seperti ada jin laki-laki dan permpuan, ada 

jin muslim dan kafir, dan lain sebagainya seperti yang 

dibutuhkan manusia. 

b. Al A‟mir: jin yang masuk dalam ke golongan ini adalah jin yang 

selalu berupaya meniru kebiasaan atau perbuatan manusia 

dengan tujuan untuk menakut-nakuti manusia. 

c. Al Ifrit: adalah golongan jin yang sering membantu manusia. 

namun dalam hal ini Ifrit terbagi dua yang muslim dan baik 

yang biasanya membantu manusia muslim dan baik juga, dan 
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Ifrit yang kafir dan jahat yang biasanya membantu para dukun 

atau tukang sihir. 

d. Al Arwa >h}: jin yang masuk ke dalam golongan adalah jin yang 

suka mengganggu dan menggoda manusia untuk Al Arwa >h} 

selalu berbuat jahat dan maksiat. 

e. Ash Shaiton: jin jenis adalah golongan jin yang selalu menggoda 

keimanan, dan jiwa manusia agar berpaling dari jalan Allah 

SWT yang lurus dan selalu membisikkan kekafiran dan 

keraguan ke dalam hati dan njiwa manusia. 
51

 

2.  Nama-nama Jin dan Tugasnya 

Adapun nama-nama setan atu jin beserta tugasnya masing-masing, 

yaitu: 

a. Wahhari adalah tentara iblis yang suka mengganggu para 

mukmin dalam mimpi-mimpinya serta menimbulkan ketakutan 

dan kesedihan dalam mimpi. 

b. Tamrih, ia adalah pembantu iblis yang tugasnya membisiki 

manusia dengan bisikan jahat. 

c. Ruha, adalah jenis jin yang selalu mencegah manusia untuk 

bangun shalat malam atau shalat subuh. 

d. Masuth, yaitu setan yang menggoda manusia melalui lidah 

dengan membuat berita bohong dan mendorong manusia untuk 

berkata keji. 
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e. H}inzib, jin inilah yang pekerjannya mengganggu manusia ketika 

shalat serta kerap kali menggelincirkan kita hungga salah dalam 

membaca ayat. 

f. Dasim, setan yang satu ini selalu membuat manusia lupa untuk 

mengucap salam ketika masuk rumah dan membaca Bismillah 

ketika makan. 

g. Watsin, dialah yang tugasnya menggelincirkan hati dan akal 

hingga rusak akhlak manusia. 

h. Awan, bertugas menggoda para penguasa untuk menjadi zalim 

dan sesat saat memimpin. 

Akan tetapi, semua nama setan tersebut hanya h}inzib yang 

s }ah}i >h} dalam sabda Rasulullah SAW:  

“Itu adalah setan. Namanya h }inzib. Jika kamu diganggu maka 

mintalah pertolongan pada Allah dan meludahlah ke kiri tiga 

kali.” (H.R. Muslin 2203). 
52

 

Jadi kekuatan setan itu tergantung kepada kelemahan manusia yang 

sifatnya ingkar kepada Allah SWT seperti sifat setan sendiri yang 

ingkar kepada Allah SWT. Kita telah mengetahui bahwa dihari 

pengadilan nanti, setan akan mengakui kesia-siaan usahanya dan bahwa 

sesungguhnya ia tidak mempunyai kekuasaan terhadap diri manusia. 
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Setan, tidak memiliki janji-janji yang dapat dipegang kepada manusia 

kecuali dusta. 
53

 

D. Teori Semiotika Charles Sanders Peirce 

1. Pengertian Semiotika 

Secara etimologis, kata semiotika berasal dari kata yunani semeion 

yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang 

atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai suatu 

hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Contohnya asap menandakan 

adanya api, sirine mobil yang keras meraung-raung menandai adanya 

kebakaran disudut kota. Lebih jelas lagi kita banyak mengenal tanda-

tanda dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Misalnya 

disekitar rumah kita ada tetangga yang memasang bendera putih di sudut 

jalan pertanda ada kematian. 

Secara terminologis semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu 

yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, 

seluruh kebudayaan sebagai tanda. Pada dasarnya analisis semiotika 

memang sebuah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu 

yangdipertanyakan, lebih lanjut ketika kita membaca teks atau narasi atau 

wacana tertentu. Analisisnya bersifat paradigmatic dalam arti berupaya 

menemukan makna termasuk dari hal-hal yang tersembunyi dibalik 
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sebuah teks. Maka orang yang sering mengatakan semiotika adalah 

upaya menemukan makna „berita dibalik berita‟. 
54

 

Tanda (sign) adalah basis atau dasar dari seluruh komunikasi kata. 

Menurut Little John, seorang pakar komunikasi, manusia dengan 

perantaraan dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya dan banyak 

hal yang bisa dikomunikasikan di sunia ini. Sedangkan menurut Umberto 

Eco ahli semiotika yang lain, kajian semiotika sampai sekarang 

membedakan dua jenis semiotika yakni semitoka komunikasi dan 

semiotika signifikasi.  

Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi 

tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya enam faktor 

dalam komunikasi yaitu, penerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran 

komunikasi, dan acuan yang dibicarakan. 

Sementara semiotika signifikasi tidak mempersoalkan adanya tujuan 

berkomunikasi. Pada jenis yang kedua, lebih diutamakan adalah segi 

pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda 

lebih diperhatikan ketimbang prosesnya. 
55

 

Analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk 

hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). 

Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada 

pengguna tanda tersebut. Pemikiran penggina tanda merupakan hasil 
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pengaruh dari berbagai konstruksi sosial dimana pengguna tanda tersebut 

berada.
56

 

2. Tipologi Semiotika Charles Sanders Peirce 

Menahami semiotika tentu tidak bisa melepaskan pengaruh dan 

peran dua orang ini, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de 

Saussure.Keduanya meletakkan dasar-dasar bagi kajian semiotika. Peirce 

dikenal pemikir argumentatif dan filsuf amerika yang paling orisinil dan 

multidimensional. Peirce lahir dalam sebuah keluarga intelektual pada 

tahun 1839. Ayahnya, Benyamin adalah seorang profesor matematika 

pada universitas Harvard. Peirce berkembang pesat dalam pendidikannya 

di Harvard. Pada tahun 1859 dia menerima gelar BA, kemudian pada 

tahun 1862 dan 1863 secara berturut-turut dia menerima gelar M.A dan 

B, Sc di Universitas Harvard.  

Teori Peirce sering kali disebut sebagai “grand theory” dalam 

semiotika. Hal ini disebabkan karena teori Peirce yang bersifat 

menyuluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Peirce 

ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan dari 

semua komponen dalam struktur tunggal.  

Upaya yang dilakukan oleh Peirce terhadap tanda memiliki 

kekhasan meski tidak bisa dibilang sederhana. Peirce membedakan tipe-

tipe tanda menjadiikon (icon), indeks (index) dan simbol (symbol) yang 

didasarkan atas relasi diantara representamen dan objeknya. 
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1) Ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 

bersifat kemiripan. Ikon dapat diartikan sebagai tanda hubungan 

antara penanda dan petandanya bersifat sama dalam bentuknya 

sehingga tanda itu mudah dikenali oleh para pemakainya. Misal; 

gambar Al-Qur‟an tanda pedoman umat muslim. 

2) Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan 

alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau 

hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada 

kenyataan. Misal; kepanasan dan teriakan saat dibacakan ayat 

Al-Qur‟an tandanya ada jin pada diri manusia. 

3) Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah 

antara penandanya dengan petandanya. Hn di antaranya arbiter 

atau semena, hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian 

masyarakat). Dalam tayangan ruqyah keris yang dimuliakan 

sebagai tanda memuja jin.
57

 

Tabel 2.1 Jenis Tanda Teori Charles Sanders Peirce 
58

 

Jenis Tanda 

(representamen) 

Ditandai dengan Contoh Proses kerja 

Ikon -persamaan 

(kesamaan) 

-kemiripan 

Gambar, 

foto, dan 

patung 

-dilihat 

Indeks -hubungan sebab 

akibat 

-keterkaitan 

-asap - api 

-gejala 

sakit-

penyakit 

-

diperkirakan 

Simbol -Konvensi 

-kesepakatan 

-kata-kata 

-isyarat 

-dipelajari 
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Komunikasi merupakan salah satu syarat penting terciptanya 

interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat setelah adanya kontak 

sosial. Karena interaksi sosial tersebut merupakan faktor adanya 

kehidupan sosial. Seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang 

lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik, badaniah atau sikap) 

merupakan salah satu arti penting dari komunikasi. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam komunikasi dakwah untuk mempengaruhi 

perubahan sikap yaitu: 

1) Isi pesan tidak terlampau jauh dari frame of refrence dan field 

experience 

2) Sumber memiliki nilai credibility dihadapan komunikan 

3) Memilih cara yang tepat 

4) Komunikator harus mengenali attention  area yang bersifat 

negatif (pengalaman pahit) maupun positif agar tidak terjadi 

boomerang effect 
59

 

3. Proses Semiosis Charles Sanders Peirce 

Sebuah tanda atau representamen menurut Charles Sanders Peirce 

adalah sesuatu yang mewakili seseorang mewakili sesuatu yang lain 

dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu oleh Peirce 

disebut interpretant. Dinamakan sebagai interpretant dari tanda yang 

pertama, pada gilirannya akan mengacu pada objek tertentu. Dengan 
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demikian menurut Peirce, sebuah tanda atau representamen memiliki 

relasi „triadik‟ langsung dengan interpretant dan objeknya. Apa yang 

dimaksud dengan proses „semiosis‟ merupakan suatu proses yang 

memadukan entitas (berupa representamen) dengan entitas lain yang 

disebut dengan objek. Proses ini oleh Peirce disebut dengan signifikasi.
60

 

Model pemikiran Peirce dapat dijelaskan dalam gambar segitiga 

sebagai berikut:
61

 

Tanda 

 

 

 Interpretan                              Object 
 

 

Gambar 2.1 makna dari peirce 

Menurut Fiske, panah dua arah menekankan bahwa masing-masing 

istilah dapat dipahami hanya dalam relasinya dengan yang lain. Sebuah 

tanda mengacu pada sesuatu diluar dirinya sendiri – Objek, dan ini 

dipahami oleh seseorang. Dan ini memiliki efek di benak penggunanya – 

Interpretant. Makna itu tidak tetap dan dirumuskan kamus, namun bisa 

beragam dalam batas-batas sesuai dengan pengalaman penggunanya. 
62

 

Peirce menegaskan bahwa semiosis adalah tanda dan pemaknaan 

yang diproses secara kognitif atau dapat dikatakan sebagai proses 
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pemaknaan dan penafsiran tanda. Proses semiosis sendiri meiliki tiga 

tahap, diantaranya:  

a. Tahap penerapan aspek representament tanda (melalui panca 

indra). 

b. Tahap menghubungkan secara spontan representament dengan 

pengalaman dalam kondisi manusia yang memaknai 

representemant tersebut (disebut object) dan 

c. Tahap menafsirkan objek sesuai dengan keinginannya 

(interpretant).
63

 

Adanya tiga tahap pemaknaan tersebut mengarahkan proses 

semiosis yang bersifat trikotomis (terpihak). Melalui semiosis Dasar 

pemikiran bahwa objek tidak selalu sama dengan realitas yang diberikan 

oleh representemant, merupakan cara pemaknaan yang dilakukan melalui 

kaitan-kaitan antara representemant dan objek. Objek yang timbul  

karena pengalaman memberi makna pada tanda. Secara spontan, 

representemant yang berkaitan denga objek dalam kognisi manusia dan 

kemudia diberi penafsiran oleh manusia (interpretant) merupakan proses 

pembentukan tanda (semiosis).
64
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BAB III 

  DAKWAH KEIMANAN PROGRAM RUQYAH TRANS 7 

 

A. Gambaran Umum Program Acara Ruqyah Trans 7 

1. Profil Trans 7 

Trans 7 yang semula bernama TV7 dimulai pada tanggal 22 Maret 

2000 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 8687 

Tahun 2001 tanggal 28 Desember 2001 sebagai PT Duta Visual Nusantara 

Tv Tujuh. Pada tanggal 4 Agustus 2006 Kelompok Kompas Gramedia 

membangun hubungan kerjasama strategis dengan CT Corp dan sejak itu 

TV7 berubah menjadi Trans 7.
65

 

Saat ini Trans 7 beroperasi berdasarkan Izin Penyelenggaraan 

Penyiaran Nomor 1820 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, sebagai bagian dari kelompok media yang berada dalam 

naungan CT Corp. 

Trans 7 menjadi televisi pilihan pemirsa Indonesia dengan 

positioning Smart, Entertaining & Family. Dalam perjalanannya sampai 

dengan saat ini, siaran Trans 7 telah tersebar di 29 provinsi di Indonesia. 

Sebanyak 40 stasiun transmisi telah beroperasi untuk memperluas 

jangkauan siaran secara nasional dan dioperasikan oleh sumber daya 

setempat. 
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Berbagai pilihan program yang menghibur sekaligus membuka 

cakrawala pemirsa untuk lebih mengenal Indonesia dan Dunia, lebih 

mencintai budaya bangsa serta berpetualang menjelajahi alam dengan 

menyajikan program unggulan yang inspiratif, informatif dan menghibur. 

Trans 7 diharapkan mampu membangun keterikatan pemirsa sebagai 

televisi sahabat keluarga Indonesia. Berlokasi di Kawasan Terpadu CT 

Corp, dan didukung oleh peralatan terbaru yang akan memberikan 

Tayangan High Definition dengan kualitas gambar yang lebih baik. Tidak 

hanya itu, TRANSMEDIA juga memiliki 6 buah studio yang terintegrasi 

dalam komplek studio khusus bernama G7 yang terletak di kawasan 

Kuningan Jakarta Selatan.  

Dengan sinergi dalam group TRANSMEDIA bersama Trans TV, 

Detikcom, Transvision, CNN Indonesia, CNN Indonesia.com dan bisnis 

holding yang semakin meluas, diharapkan dapat semakin memperkokoh 

eksistensi Trans 7 dalam menghadapi peta persaingan bisnis pertelevisian 

Indonesia.
66

 

Gambar 3.1 

Logo TV 7 2001-2006 
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Gambar 3.2 

Logo Trans 7 2006-2013 

 

Gambar 3.3 

Logo Trans 7 2013-sekarang 

 

2. Profil Program Acara Ruqyah Trans 7 Tayang 22 Desember 2018 

Episode Jahatnya Jin pada Perempuan 

Televisi merupakan  media massa yang sangat berpengaruh pada 

masyarakat sudah semestinya memberikan tayangan-tayangan yang 

inspiratif dan berkualitas. Memang sudah semestinya acara tayangan pada 

televisi tidak hanya seputar entertain saja, tidak sebatas pemberi informasi 

saja, dan mungkin hanya sebatas pengetahuan saja. 

Namun, dikarenakan persaingan besar dalam dunia pertelevisian 

seringkali beberapa program yang ditayangkan tidak memenuhi peraturan 

unsur-unsur pertelevisian. Demi berlomba-lomba mengejar rating, atau 

sekedar ikuta-ikutan hingga saling menjatuhkan untuk sesama stasiun 

televisi. Akan tetapi, tak sedikit juga stasiun televisi yang menyajikan 

program tayangan yang bermanfaat untuk masyarakat seperti tayangan 

acara religi yang dikemas dengan sedemikian rupa. Adapu salah satu 

program tayangan acara televisi yang menarik pada stasiun televisi swasta 
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Trans 7 adalah Ruqyah. Program acara Ruqyah dimulai pada tanggal 16 

bulan Juli 2016 dengan episode gangguan sang reporter.
67

 

Program acara Ruqyah yang ditayangkan di Trans 7 adalah program 

yang menyajikan tayangan terapi ruqyah yang nasadnya terkena dan 

merasa ada gangguan jin yang parah pada diri mereka (pasien) program 

acara ini dipimpin oleh seorang ustadz dan presenter yang membawakan 

sebuah acara Ruqyah tersebut. Program Ruqyah disajikan dalam bentuk 

nyata dan pengilustrasian tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh 

pasien. Acara Ruqyah sebuah program dokumenter yang menyoroti 

kegiatan pengobatan ala Rasulullah SAW yang dapat menyelesaikan 

masalah-masalah tidak hanya masalah kesehatan namun juga kejiwaan 

serta masalah hidup lainnya. Program Ruqyah tayang setiap Sabtu dan 

Minggu pukul 06.00 WIB.
68

  Durasi tayang program acara Ruqyah Trans 7 

selama 30 menit lamanya. Program acara Ruqyah biasanya dilakukan di 

luar rungan atau di dalam ruangan. Seperti melakukan ruqyah di dalam 

masjid, rumah pasien, jika di luar ruangan dapat dilakukan di kolam 

renang, air terjun, halaman rumah, dan sebagainya. Dalam program 

Ruqyah Trans 7 biasanya dibimbing oleh dua Ustadz yaitu Ustadz 

Muhammad Faizar Hidayatullah dan Ustadz Zunaidi. 
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Program Ruqyah bertujuan mengingatkan kepada hal kebaikan dan 

selalu berhati-hati dalam melangkah agar kita selalu berada di jalan yang 

benar. Program Ruqyah Trans 7 juga memberi pengaruh terhadap 

masyarakat dalam meningkatkan keimanan para muslim agar selalu meng-

Esakan Allah SWT karena obat dari segala penyakit isinya terkandung 

dalam kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 

yaitu Al-Qur‟an. Sehingga, pesan dakwah yang terdapat dalam program 

acara Ruqyah adalah pesan dakwah ketauhidan dan selalu mendekatkan 

diri kepada Allah SWT dan agar terhindar dari gangguan jin maupun 

orang-orang jahat.  

3. Pemeran Tokoh Program Ruqyah Trans 7 Tayang 22 Desember 2018 

Episode Jahatnya Jin Pada Perempuan 

  Pada program Ruqyah Trans 7 diperankan beberapa orang didalamnya. 

Berikut penjelasan pemeran program Ruqyah Trans 7 Tayang 22 

Desember 2018 Episode Jahatnya Jin pada Perempuan: 

a. Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah 

        Ustadz Muhamad Faizar Hidayatullah merupakan yang menangani 

pasien Ruqyah yang ada dalam program Ruqyah Trans 7. Beliau lahir di 

kota Bandung dan beliau giat belajar agama dari kecil. Berkat 

kedisiplinan dan kerja keras beliau, ustadz Fizar tidak hanya berhasil 

meraih kesuksesan dalam berdakwah, beliau juga berhasil dalam 
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memikat banyak orang untuk mendengarkan dakwah yang Ustadz Faizar 

kaji, Usatdz Faizar juga menekuni kajian tentang pengobatan Ruqyah 

dengan syariat yang sesuai ajaran Islam. Dalam program Ruqyah Trans 7, 

ustadz Faizar menangani para pasien Ruqyah  yang terkena penyakit fisik 

maupun metafisik seperti gangguan jin dan setan, sihir, ataupun bentuk 

kuasa gelap yang lainnya.
69

 

Gambar 3.1 

 

b. Lina Fitriani 

 Lina Fitriani, merupakan salah satu pasien Ruqyah Trans 7 di 

episode Jahatnya Jin pada Perempuan. Dia mengalami gangguan makhluk 

ghaib dengan saudara sepupunya secara serempak dengan gejala-gejala 

yang serupa 2 tahun silam. Adapun gejala gangguan yang dialami Lina 

Fitriani berupa sering mimpi buruk dikejar-kejar hewan buas, mimpi 
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berada di lautan, mimpi dikejar-kejar orang gila. Selain mimpi, Lina 

Fitriani juga mengalami sakit fisik seperti sakit di pinggang.
70

 

Gambar 3.2 

 

 c. Tri Rahayu 

Tri Rahayu merupakan pasien Ruqyah kedua ustadz Faizar yang 

juga mengalami gangguan makhluk ghaib sama seperti saudara 

sepupunya Lina Fitriani. Dia juga mengalami mimpi buruk sama 

seperti saudara sepupunya dan juga mengalami sakit fisik seperti sakit 

pinggang, badan terasa menggigil tidak jelas, dan perut terasa sangat 

sakit seperti orang yang mau melahirkan.
71

 

Gambar 3.3 
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d. Alfi Oktavianingsih 

       Alfi Oktavianingsih merupakan pasien Ruqyah ustadz Faizar yang 

terakhir. Dia merasakan gangguan ghaib langsung semenjak dia balita. Dia 

sering mengalami rasa was-was pada saat  menjelang ashar hingga 

mendekati maghrib dan memuncak diwaktu malam. Selain gangguan 

ghaib, dia juga merasakan sakit pada fisiknya seperti jantung berdebar, 

punggung terasa nyeri hingga nafas sesak dan berat sekali. Dengan segala 

keluhan fisik yang dia alami itu, dia berinisiatif untuk memeriksanya ke 

dokter dengan peralatan medis seperti rontgen, cek darah, akan tetapi 

dokter mengatakan semuanya normal dan baik-baik saja. Dengan semua 

kejanggalan itu, dia Alfi Oktavianingsih memutuskan dirinya untuk 

mengikuti Ruqyah yang dibimbing oleh ustadz Muhammad Faizar untuk 

mengobati sakit yang dialaminya tersebut.
72

  

Gambar 3.4 
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4. Sinopsis Program Acara Ruqyah Trans 7 Tayang 22 Desember 2018 

Episode Jahatnya Jin Pada Perempuan 

  Program acara religi Ruqyah Trans 7 yang tayang pada 22 Desember 2018 

dengan episode jahatnya jin pada perempuan ini berdurasi 24 menit 35 

detik. Tayangan ini mendeskripsikan gangguan-gangguan jin yang dialami 

oleh pasien Ruqyah  terutama pada perempuan. Di dalam tayangan 

tersebut, ada seorang ustadz yang menangani pasien yang mengalami 

gangguan ghaib. Beliau adalah Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. 

Beliau biasanya menangani pasien dengan membacakan ayat-ayat Al-

Qur‟an kepada pasien, kemudian akan muncul reaksi dari pasien seperti 

teriak-teriak gak jelas, menangis, tertawa, dan tingkah-tingkah yang 

lainnya.  

Tabel 3.1 Cuplikan Scene Program Acara  Ruqyah Trans 7 Tayang 22 

Desember 2018 Episode Jahatnya Jin Pada Perempuan. 

Visual Audio Type of 

shot 

 

 Etreme 

Close up 

(ECU5) 

 Ustadz Muhammad 

faizar langsung 

Close up 

(CU)  
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melantunkan ayat-ayat 

suci Al-Qur‟an 

 

 

Tatapan matanya tajam, 

seperti siap menerkam 

Close up 

 

 

Mereka mengalami 

gangguan makhluk 

ghaib secara serempak 

dengan gejala-gejala 

yang serupa 

Medium 

Close up 

(MCU) 

 

 

Ustadzpun 

mengumandangkan 

adzan 

 Close up 

(CU) 

 

 

 Extreme 

Close up 

(ECU) 

 

Untuk jin, memuja 

selain Allah SWT 

Medium 

Close up 

(MCU) 

 Penulis mencoba fokus pada pengambilan gambar yang dianggap dapat 

mendeskripsikan tentang pesan dakwah keimanan. Scene tersebut 
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diklarifikasikan ke dalam tanda menurut semiotika Charles Sanders Peirce 

yaitu ikon, indeks, dan simbol. Untuk dapat memudahkan dalam 

menganalisis dan melakukan pembahasan pada setiap scene, penulis 

menuliskannya ke dalam bentuk tabel yang nanti selanjutnya akan 

dideskripsikan. Dalam program acara televisi Ruqyah Trans 7 tayang 22 

Desember 2018 dalam episode jahatnya jin pada perempuan ini, penulis 

menemukan tujuh scene  yang dapat mendeskripsikan dakwah keimanan. 

  Dari tujuh scene  yang menjadi bahan penelitian, penulis menganalisis 

tanda dengan cara megamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku 

yang dituju (program acara Ruqyah Trans 7 tayang 22 Desember 2018 

episode Jahatnya Jin pada Perempuan) secara langsung sehingga 

menemukan makna. Penulis akan menjelaskan secara singkat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 Observasi Tanda Program Acara Ruqyah Trans 7 Tayang 22 

Desember 2018 Jahatnya Jin pada Perempuan. 

Sinopsis Scene 01 

Tampilan awal program acara 

Ruqyah dibuka dengan 

gambar Al-Qur‟an dan suara 

seorang laki-laki yang 

membaca Al-Qur‟an surah 

Al- Isra> ayat 82. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati visualisasi objek yakni Al-

Qur‟an sebagai pedoman hidup 

manusia salah satu fungsi Al-Qur‟an 

sebagai obat penyembuh sakit dari 

segala penyakit. 

Sinopsis Scene 02 

Seorang Ustadz yang 

mendampingi pasien ruqyah 

memulai dengan membaca 

do‟a atau ayat salah satu Al-

Qur‟an dengan mengangkat 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati perilaku seorang ustadz saat 

permulaan proses Ruqyah akan 

dimulai. 
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tangannya. 

 

Sinopsis Scene 03 

Salah satu pasien Ruqyah 

perempuan yang bernama 

Lina Fitriani terkena 

gangguan jin dengan berubah 

ekspresi dan tingkah lakunya. 

Obsservasi dilakukan dengan 

mengamati ekspresi perilaku dan 

ekspresi pelaku pasien Ruqyah yang 

terkena gangguan jin. 

Sinopsis Scene 04 

Seorang Ustadz yang 

mendampingi pasien Ruqyah 

memegang antara kedua mata 

pasien sembari dengan 

membacakan surah Ibrahi >m 

ayat 15-17. 

 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati perilaku ustadz yang 

memegang antara kedua mata pasien 

dengan sarung tangan dan membacakan 

sueah Ibrahim ayat 15-17. 

Sinopsis Scene 05 

Ustadz Muhammad Faizar 

mengumandangkan adzan 

saat proses Ruqyah sedang 

berlangsung.  

Observasi dilakukan dengan 

mengamati perilaku ustadz yang 

mengumandangkan adzan saat proses 

Ruqyah sedang berlangsung. 

Sinopsis Scene 06 

Pasien Ruqyah bu Avi 

tangannya kaku dan seperti 

mencengkram saat dibacakan  

surah Al-Isra >‟ ayat 81 oleh 

ustadz Muhammad Faizar. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati perilaku bu Avi yang 

tangannya mencengkram saat 

dibacakan surah Al-Isra>‟ ayat 81 oleh 

ustadz Muhammad Faizar. 

Sinopsis Scene 07 

Ustadz Muhammad Faizar 

memegang dua buah benda 

yang di miliki bu Avi yaitu 

sebuah keris dan piring. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati dua buah benda yang di 

pegang oleh ustadz Muhammad Faizar 

yaitu sebuah keris dan piring yang 

dimiliki oleh bu Avi. 

  Observasi dilakukan dengan mengamati scene yang dapat 

mempresentasikan pesan dakwah keimanan dalam program Ruqyah Trans 7 

tayang 22 Desember 2018 episode jahatnya jin pada perempuan. Dari tujuh 
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scene yang ditemukan penulis mengamati tanda yang terlihat (gambar) dari 

tayangan tersebut untuk menemukan pesan dakwah keimanan yang akan 

dianalisis dengan teori semiotika Charles Sanders Peirce.  

 Dari observasi yang dilakukan, penulis menemukan tanda dan pesan 

dakwah keimanan yang akan digambarkan dalam program acara Ruqyah 

Trans 7 tayang 22 Desember 2018 episode jahatnya jin pada perempuan. 

Penemuan penulis tidak hanya dari gambar muncul namun pendukung 

program acara tersebut yakni teks, suara objek, hingga ekspresi dan perilaku 

objek dijadikan data untuk menentukan pesan dakwah  keimanan dari 

program acara Ruqyah Trans 7 secara singkat akan dijelaskan pada tabel 

berikut: 

Table 3.3 Ikon Dan Simbol Program Acara Ruqyah Trans 7 Tayang 22 

Desember 2018 Episode Jahatnya Jin Pada Perempuan 

Scene  Ikon  Simbol 

Scene 1 Al-Qur‟an sebagai bagian 

opening dari program acara 

dengan backsound suara 

laki-laki yang membaca Al-

Qur‟an tepat pada surah Al-

Isra >‟ ayat 82  

Al-Qur‟an sebagai penanda 

landasan dasar sekaligus 

pedoman hidup umat muslim di 

dunia ditambah dengan 

backsound laki-laki yang 

membacakan Al-Qur‟an tepat 

pada surah Al-Isra>‟ ayat 82 yang 

menunjukkan Al-Qur‟an sebagai 

obat dari segala penyakit  

Scene 2 Seorang ustadz mengangkat 

kedua tangannya untuk 

berdo‟a kepada Allah SWT. 

Seorang ustadz mengangkat 

kedua tangannya menunjukkan 

umat muslim saat meminta dan 

memohon pertolongan kepada 

Allah SWT. 

Scene 3 Seorang wanita yang 

sedang kerasukan dengan 

ekspresi wajah yang marah 

Seorang wanita yang kerasukan 

dengan ekspresi wajah yang 

marah dan tatapan mata tajam 
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dan tatapan yang tajam saat 

dibacakan surah Al-

Baqarah: 182 oleh ustadz 

Muhammad Faizar  

saat dibacakan surah Al-

Baqarah: 182 menunjukkan jin 

yang yang bersemayam di dalam 

tubuh wanita tersebut merasa 

terusik oleh bacaan Al-Qur‟an 

surah Al-Baqarah: 182. 

Scene 4 Ustadz Muhammad Faizar 

selalu peruqyah memegang 

antara kedua mata sambil 

meruqyah seorang 

perempuan dengan 

membaca surah Ibrahi >m: 

15-17. 

Ustadz Muhammad Faizar yang 

memegang antara kedua mata 

perempuan tersebut sambil 

membacakan surah Ibrahi >m: 15-

17 menunjukkan jin bersarang 

pada anggota perempuan 

tersebut. 

Scene 5 Ustadz Muhammad Faizar 

sebagai peruqyah, sedang 

mengumandangkan adzan 

kepada pasien yang 

diruqyah sambil tangan 

kanan ditaruh kepala 

samping kanan.  

Hal yang dilakukan oleh Ustadz 

Muhammad Faizar 

mengumandangkan adzan 

kepada pasien ruqyah agar 

pasien ruqyah menjadi tenang, 

dan tangan kanan ditaruh di 

samping kanan kepala Ustadz, 

merupakan kebiasaan seorang 

muadhin saat 

mengumandangkan adzan.  

Scene 6 Seorang pasien yang 

diruqyah dengan tangan 

yang kaku seperti 

mencengkram karena 

dirasuki oleh jin.  

Tangan mencengkram 

menunjukkan karakter dari jin 

yang bersemayam pada pasien 

tersebut. 

Scene 7 Ustadz Muhammad Faizar 

menunjukkan dua buah 

benda yaitu keris dan 

piring.  

Keris dan piring sebagai simbol 

tempat yang disukai jin karena 

pasien yang diruqyah 

memuliakan tempat tersebut dan 

percaya pada takhayul yang 

sudah turun temurun dalam 

keluarganya. 
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BAB IV 

ANALISIS PESAN DAKWAH KEIMANAN 

 

A. Analisis Semiotika Program Acara Ruqyah Trans 7 Tayang 22 Desember 

2018 Episode Jahatnya Jin Pada Perempuan  

Semiotika merupakan suatu ilmu untuk mengkaji suatu tanda untuk 

memaknai suatu objek. Memaknai suatu objek tidak hanya membawa 

informasi tetapi juga hendak berkomunikasi juga mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda.
73

 

Beradasarkan identifikasi tanda dalam program acara ruqyah trans 7 

tayang 22 desember 2018 dengan episode jahatnya jin perempuan, charles 

sanders peirce telah membagi tanda dengan ikon, indeks dan simbol dalam 

menganalisis suatu objek dengan tanda. Identifikasi tanda dapat dilihat pada 

masing-masing scene dengan penjelasannya. 

Table 4.1 scene 01, detik 14-17. Narasi: surah Al-Isra >‟: 42 

Ikon 
 

 

 

Al-Qur‟an sebagai bagian opening dari program acara dengan 

backsound suara laki-laki yang membaca Al-Qur‟an tepat pada 
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surah Al-Isra>‟ ayat 82. 

Indeks Scene pertama menampilkan sebuah Al-Qur‟an yang sedang 

terbuka dengan backsound suara seorang laki-laki yang membaca 

salah satu surah Al-Qur‟an yaitu Q.s. Al-Isra>‟:82. Dengan Al-

Qur‟an sebagai opening pada program acara Ruqyah Trans 7, 

mempresentasikan kitab Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup umat 

muslim, rujukan hukum dan segala aspek tentang kehidupan umat 

muslim.  

Simbol Al-Qur‟an sebagai penanda landasan dasar sekaligus pedoman 

hidup umat muslim di dunia ditambah dengan backsound laki-laki 

yang membacakan Al-Qur‟an tepat pada surah Al-Isra >‟ ayat 82 

yang menunjukkan Al-Qur‟an sebagai obat dari segala penyakit . 

      

Pada scene pertama menampilkan opening sebuah kitab Al-Qur‟an 

dengan backsound suara seorang laki-laki yang membaca salah satu surah Al-

Qur‟an yaitu surah Al-Isra >‟ ayat 82. Dengan menampilkan sebuah Al-Qur‟an 

ingin memunculkan tanda bahwa Al-Qur‟an landasan hidup pertama umat 

muslim. Teknik pengambilan gambar adalah CU (Close Up), yaitu teknik 

pengambilan gambar objek seluruh sisi Al-Qur‟an. Dengan teknik ini, tampak 

satu halaman tulisan Al-Qur‟an.  

Seorang laki-laki sebagai backsound yang membacakan surah Al-Isra>‟: 

82, menunjukkan ayat khusus yang berkaitan dengan tema program acara 

Ruqyah. Kandungan dalam ayat tersebut, Al-Qur‟an merupakan sesuatu yang 

menjadi obat penawar bagi bagi hati dari penyakit kebodohan, kekafiran, dan 

keraguan, dan sesuatu yang menjadi obat bagi badan bila melakukan ruqyah, 

dan Al-Qur‟an diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin, 

dan tidak bagi orang-orang kafir kecuali mengakibatkan kebinasaan, karena 
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mendengarkannya membuat mereka semakin dengki, semakin mendustakan 

dan berpaling darinya.   

Ayat ini juga menjelaskan keistimewaan Al-Qur‟an. Dengan demikian, 

setiap yang diturunkan dari Al-Qur‟an merupakan penyembuhan bagi orang-

orang beriman yang menambah keimanan mereka, karena Al-Qur‟an 

menghilangkan keraguan dan menyingkap tabir hati untuk memahami 

mukjizat-mikjizat dan semua perkara yang menunjukkan Allah SWT, bahkan 

di dalamnya terkandung penyembuhan dari penyakit-penyakit, ruqyah dan 

perlindungan dari gangguan setan.
74

 

Tabel 4.2: scene 02, detik 34-35. Narasi: Ustadz Muhammad faizar 

langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur‟an 

 

Ikon   

 
 

Seorang ustadz mengangkat kedua tangannya untuk berdo‟a 

kepada Allah SWT. 

 

Indeks Seorang ustadz mengangkat kedua tangan saat berdo‟a 

merupakan adab berdo‟a umat islam saat bermunajat kepada 

Allah SWT. 

Simbol Seorang ustadz mengangkat kedua tangannya menunjukkan umat 

muslim saat meminta dan memohon pertolongan kepada Allah 

SWT. 

 

                                                           
74

 Wahbah A-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, terj. Muhtadi (Depok: Gema Insani, 2013), 402. 



64 
 

 

Seorang muslim membutuhkan Allah SWT setiap saat. Penghambaan 

dirinya kepada Allah SWT mutlak harus dikerjakan. Berdo‟a salah satu cara 

yang dapat ditempuh seorang hamba untuk membuktikan kebutuhannya 

kepada Allah SWT. Adab berdo‟a dengan suara randah dan perlahan agar 

seorang terjauhkan dan selamat dari sifat riya‟. 
75

  

Doa merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan agama. 

Sebagaimana ibadah lain, Islam juga mengatur adab yang meliputi tatacara 

dan etika doa. Salah satunya adalah keterjagaan hati. Doa merupakan 

komunikasi langsung hamba dan Sang Pencipta. Tidak heran kalau sebagian 

ulama memaknai doa sebagai bentuk eskpresi kefaqiran atau kebutuhan 

hamba-Nya kepada Allah SWT.
76

 

Tabel 4.3: scene 03, detik 47-48. 

Narasi: Tatapan matanya tajam, seperti siap menerkam 

Ikon 

 

Seorang wanita dengan ekspresi marah dengan tatapan wajah 

yang tajam saat dibacakan surah Al-Baqarah:102. 

Indeks Seorang wanita dengan ekspresi wajah yang marah dan tatapan 

yang tajam karena mengalami kerasukan saat dibacakan surah 

Al-Baqarah: 182 oleh ustadz Muhammad Faizar. Hal tersebut 

karena jin yang ada dalam tubuh wanita tersebut terusik karena 

bacaan ayat Al-Qur‟an tersebut. 
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Simbol Seorang wanita yang kerasukan dengan ekspresi wajah yang 

marah dan tatapan mata tajam saat dibacakan surah Al-Baqarah: 

182 menunjukkan jin yang yang bersemayam di dalam tubuh 

wanita tersebut merasa terusik oleh bacaan Al-Qur‟an surah Al-

Baqrah: 182. 

Ibnu Taimiyyah mengataka jin juga dapat menjadi penyebab kerasukan 

pada diri manusia. penyebab yang diakibatkan jin dapat merasuki diri manusia 

boleh jadi jin tersebut yang senang pada diri seseorang dan ingin 

mengawininya,atau jin membencinya, atau boleh jadi jin itu hanya iseng untuk 

bergurau layaknya anak-anak kecil.
77

 

Tabel 4.4: scene 04, menit 4:00-4:05.  

Narasi: Mereka mengalami gangguan makhluk ghaib secara serempak  

dengan gejala-gejala yang serupa 

Ikon 

 

Ustadz Muhammad Faizar memegang antara kedua mata 

pasien perempuan saat diruqyah dan dibacakan surah 

Ibrahi>m:15-17. 

Indeks Pada scene keempat ini menampilkan Ustadz Muhammad 

Faizar memegangi antara kedua mata pasien perempuan yang 

sedang diruqyah. Hal tersebut menunjukkan indikas salah satu 

anggota tubuh pasien permpuan yang diruqyah menjadi tempat 

jin bersarang.  

Simbol Ustadz Muhammad Faizar yang memegang antara kedua mata 

perempuan tersebut sambil membacakan surah Ibrahi >m: 15-17 

menunjukkan jin bersarang pada anggota perempuan tersebut. 
 

Setiap anggota tubuh manusia dapat dijadikan sarang oleh bangsa jin 

atau setan. Karena wujudnya yang terlihat, setan sangat lihai dalam 

mempengaruhi manusia ke dalam sifat-sifat tercela pada diri manusia. Jin atau 

setan akan lebih mudah merasuki diri manusia jika manusia semakin lalai 
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terhadap perintah Allah SWT. Pada scene yang terdapat tabel di atas 

menggambarkan sifat setan yang memberontak terhadap perintah Allah SWT. 

Surah Ibra>m:15-17 memiliki makna menjelaskan perbuatan orang kafir yang 

lalai terhadap perintah Allah SWT dan kesesatan sifat-sifat orang kafir. 

Karena kesesatan inilah, sulit bagi orang-orang kafir untuk bertaubat kepada 

Allah SWT. Jika dihubunghkan dengan sifat-sifat setan, maka orang-orang 

kafir tak berbeda dengan sifat-sifat setan yang lalai terhadap perintah Allah 

SWT. 

       Kandungan dalam surah Ibrahi>m: 15-17 yaitu ketetapan 

pertolongan dan penyiksaan orang-orang kafir. Sifat orang-orang kafir yang 

sombong dan memandang tidak seorangpun memiliki hak, menentang 

kebenaran, maka dialah orang yang keras kepala, serta tidak memenuhi seruan 

Allah SWT untuk beriman. Adapun siksaan untuk orang-orang kafir yang lalai 

pada perintah Allah SWT disediakan neraka Jahannam dan diberi minum air 

nanah yang mengalir dari tubuh penghuni neraka.
78

 

Tabel 4.5: scene 05, menit 6:52-6:55. Narasi: Ustadzpun 

mengumandangkan adzan 

Ikon 

 
Ustadz Muhammad Faizar menaruh tangan kanannya di 

samping telinga. 

Indeks pada scene kelima menampilkan Ustadz Muhammad Faizar 

menaruh tangannya disamping telinga kanan. Hal tersebut 

menunjukkan adab saat seorang muadzin mengumandangkan 
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adzan. 

Simbol Hal yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar 

mengumandangkan adzan kepada pasien ruqyah agar pasien 

ruqyah menjadi tenang, dan tangan kanan ditaruh di samping 

kanan kepala Ustadz, merupakan kebiasaan seorang muadhin 

saat mengumandangkan adzan. 
 

Nabi Muhammad SAW mengabarkan ketidaksukaan setan dengan 

suara adzan. Sehingga setan berusaha agar tidak mendengarnya engan cara 

yang hina menurut pandangan manusia yaitu dengan mengeluarkan suara 

kentut dan suaranya. Adzan merupakan penanda masuknya waktu sholat. Jika 

adzan dikumandangkan, setan akan lari dan menjauhi suara adzan agar tak 

mendengarnya.  

Tabel 4.6: scene 06, menit 19:07-19:08. Narasi: Q.s. Al-Isra >‟: 81 

Yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah 

 

Ikon 

 
 

Tangan seorang pasien ruqyah perempuan yang seperti 

mencengkram dan kaku saat dibacakan surah Al-Isra >‟: 81.  

Indeks Pada scene keenam menampilkan tangan yang seperti 

mencengkram dan kaku saat dibacakan suh Al-Isra >‟: 81 

karena jin yang ada dalam tubuh pasien merasak terganggu 

dengan ayat Al-Qur‟an yang dibacakan.  

Simbol Tangan mencengkram menunjukkan karakter dari jin yang 

bersemayam pada pasien tersebut. 
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Pada scene keenam ini, menggambarkan tangan seseorang yang seperti 

mencengkram saat dibacakan surah Al-Isra>‟: 81 oleh seorang ustadz. Dalam 

scene tersebut, menjelaskan adanya ketidaknyamanan bangsa jin atau setan 

yang bersemayam dalam tubuh seorang manusia akan menunjukkan karakter 

sebenarnya yang ingin berkuasa dan menjerumuskan diri manusia ke dalam 

hal yang buruk. Tujuan dibacakan surah Al-Isra>‟: 81 agar memohonn 

perlindungan dari Allah SWT pemilik kekuatan dari segala kekuatan.  

Pada surah Al-Isra>: 81 memiliki kandungan ayat yang menjelaskan 

kebenaran Allah SWT terhadap kebatilan orang-orang musyrik. Adapun 

kebenarang yang dimaksud adalah agama Islam dan berbagai syariat Islam, 

iman, dan ilmu bermanfaat yang menyertainya, dan lenyap dan sirnalah 

kebatilan orang-orang musyrik yaitu syirik. 
79

  

Tabel 4.7: scene 7, menit 18:52-18:53. Narasi: Untuk jin, memuja 

selain Allah SWT 

 

Ikon 

 
 

seorang Ustadz yang memegang sebuah keris dan piring. 

Indeks pada scene ketujuh menampilkan Ustadz Muhammad Faizar 

menjelaskan sebuah keris dan piring yang dijadikan sarang 

karena menimbulkan kesyirikan dan terlalu muliakan.  

Simbol Keris dan piring sebagai simbol tempat yang disukai jin 

karena pasien yang diruqyah memuliakan tempat tersebut dan 

percaya pada takhayul yang sudah turun temurun dalam 

keluarganya. 
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       Pada scene ketujuh dapat dilihat terdapat keris dan sebuah piring 

yang disimpan oleh pasien ruqyah. Keris dan piring tersebut adalah 

peninggalan dan warisan dari leluhur pasien ruqyah yaitu bu Avi. akan tetapi, 

dalam warisan dari leluhur bu Avi tersebut memiliki kebiasaan dalam menjaga 

keris dan piring tersebut yaitu membungkus keris dan piring tersebut dengan 

kain putih dan ada ritual khusus dalam menjaga keris dan piring tersebut. Dan 

dari kebiasaan tersebut ternyata jin leluhur menjadi sombong dan sering 

mengusik kehidupan bu Avi.  

       Keris sendiri memiliki fungsi sekedar hiasan atau barang koleksi. 

Tata cara penggunaan keris berbeda-beda di masing-masing daerah. Di daerah 

Jawa dan Sunda misalnya, keris ditempatkan di pinggang bagian belakang 

pada masa damai tetapi ditempatkan di depan pada masa perang. Penempatan 

keris di depan dapat diartikan sebagai kesediaan untuk bertarung. Selain itu, 

terkait dengan fungsi, sarung keris Jawa juga memiliki variasi utama: 

gayaman dan ladrang. Sementara itu, di Sumatra, Kalimantan, Malaysia, 

Brunei dan Filipina, keris ditempatkan di depan dalam upacara-upacara 

kebesaran.
80

 Jika keris fungsinya sebagai tempat hal magis, itu sudah 

melanggar syariat Islam. Karena hanya kepada Allah SWT kita takut dan 

memohon segala pertolongan.  
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B. Pesan Dakwah Keimanan Program Ruqyah Trans 7 Tayang 22 Desember 

2018 Episode Jahatnya Jin pada Perempuan 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka analisis yang dilakukan 

merupakan analisis dakwah keimanan program ruqyah Trans 7 tayang 22 

desember 2018 episode jahatnya jin pada perempuan menurut pandangan 

Charles Sanders Peirce. Dalam program ruqyah shar‟iyyah merupakan solusi 

untuk mengobati penyakit fisik maupun metafisik.  Ruqyah shar‟iyyah 

pengobatan yang dianjurkan Rasulullah SAW karena dalam melakukan 

ruqyah shar‟iyyah menggunakan bacaan Al-Qur‟an dalam proses mengobati 

seseorang. Dengan cara ini, mengingatkan manusia bahwa Allah SWT 

menurunkan Al-Qur‟an benar-benar sebagai pedoman hidup manusia 

termasuk sebagai obat dari segala penyakit.  

Analisis pesan dakwah keimanan pada penelitian ini akan kita ambil 

dari beberapa scene gambar yang telah diambil dengan screne capture. Dari 

sepuluh gambar ada beberapa gambar yang memiliki makna pesan dakwah 

keimanan di dalamnya. Hal ini, akan menjadi kesinambungan yang jelas 

antara teori dan objek yang diteliti. Adapun scene gambar yang dapat kita 

analisis dengan mengandung pesan dakwah keimanan yaitu terdapat pada 

scene gambar.  

Pesan dakwah iman kepada Allah SWT yang terdapat pada program 

acara Ruqyah Trans 7 tayang 22 Desember 2018 episode jahatnya jin pada 

perempuan terdapat pada beberapa scene yaitu: pada scene kedua, scene kelia, 
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dan scene ketujuh. Dan pesan dakwah iman kepada kitab Allah SWT terdapat 

pada scene pertama, scene ketiga, scene keempat, dan scene keenam. 

1. Pesan Dakwah Iman kepada Allah SWT 

Berbicara tentang iman kepada Allah SWT mencakup tiga hal 

yang sangat esensial, yaitu: Wujud (eksistensi) Allah SWT, ke-Esa-an 

Allah SWT, dan sifat-sifat Allah SWT. Allah SWT adalah Tuhan yang 

berhak disembah. Selain Allah SWT tidak ada Tuhan yang petut 

disembah. Dia adalah sang pencipta alam semesta. Beriman kepada Allah 

SWT adalah membenarkan dengan yakin akan eksistensi Allah SWT dan 

keesaan-Nya, serta membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah 

SWT mempunyai sifat kesempurnaan dan terhindar dari sifat kekurangan. 

Kedudukan iman kepada Allah SWT adalah sebagai dasar pokok ajaran 

Islam. Dengan dasar iman tersebut, semua persoalan dalam ajaran Islam 

dapat dipecahkan.
81

 

Pesan dakwah iman kepada Allah SWT terdapat pada beberapa 

scene yang telah dipilih, yaitu: scene kedua, scene kelima, dan scene 

ketujuh. 

a. Scene kedua menunjukkan pesan dakwah keimanan dengan 

cuplikan gambar seorang ustdaz yang sedang berdo‟a untuk 

memohon pertolongan Allah SWT. 

                                                           
81

 Zaky Mubarok, Akidah Islam (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 1998), 89-90. 
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b. Scene kelima menunjukkan cuplikan seorang ustadz yang 

mengumandangkan adzan untuk menyerukan panggilan Allah 

SWT dengan adzan. 

 

c. Scene ketujuh terdapat cuplikan yang mengandung pesan 

dakwah iman kepada Allah SWT sebuah gambaran agar tidak 

percaya pada benda mati seperti keris dan piring. Percaya 

sepenuhnya hanya kepada Allah SWT semata. 

 

2. Pesan Dakwah Iman kepada Kitab Allah SWT 

Salah satu kewajiban umat muslim pada rukun iman ketiga adalah 

beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Dalam mengimani kitab-kitab 

yang Allah SWT turunkan baik yang kita kenal ataupun tidak, dan baik 

yang kita ketahui rasul penerimanya ataupun tidak hendaklah kita pasrah 
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dengan mutlak. Inilah makna beriman kepada kitab-kitab Allah SWT 

secara keseluruhan. Kita harus membenarkan apa yang diberitakan Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an secara akurat yang telah dinisbatkan Allah SWT. 

82
 Al-Qur‟an memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa manusia. salah 

satunya ayat-ayat Al-Qur‟an dapat pengaruh positif terhadap psikologis 

seseorang terutama pada orang beriman. Dalam hal ini, Al-Qur‟an dapat 

memberikan ketenangan jiwa terhadap yang memuliakannya.
83

  

a. Scene pertama yang menunjukkan adanya pesan dakwah iman 

kepada kitab Allah SWT terdapat cuplikan gambar berupa Al-

Qur‟an. Hal ini menunjukkan, agar umat muslim benar-benar 

memegang pedoman hidup yang benar, yaitu Al-Qur‟an. 

 

b. Dakwah iman kepada kitab Allah SWT terdapat pada scene 

ketiga, karena terdapat cuplikan sebuah ayat Al-Qur‟an yang 

dibacakan untuk mengobati orang kerasukan atau sakit 

lainnya. 

                                                           
82

 Abdurrahman Hasan Habanakah, Pokok-Pokok Akidah Islam, terj. A. M. Basalamah 

(Jakarta: Gema Insani, 1998) 440.  
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 M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur‟an (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 235-240. 
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c. Scene keempat yang menunjukkan adanya pesan dakwah iman 

kepada kitab Allah SWT terdapat cuplikan yang sama dengan 

scene ketiga, yaitu berupa sebuah ayat Al-Qur‟an yang 

dibacakan untuk mengobati penyakit fisik dan metafisik.  

 

d. Scene keenam menunjukkan cuplikan keris dan piring. Hal ini 

menunjukkan agar manusia tidak mudah untuk percaya 

terhadap mati karena itu hanya tipu muslihat jin. Karena 

semua kekuatan sesungguhnya hanya milik Allah SWT. 

 

Table 4.2 Pesan Dakwah Keimanan 

No.   Pesan Dakwah Keimanan Scene 
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1. Pesan Dakwah Iman Kepada Kitab Allah SWT 
terdapat pada scene: 

-scene dua 

-scene kelima 

-scene ketujuh 

 

2. Pesan Dakwah Iman Kepada Kitab Allah SWT 
Terdapat pada 

scene: 

-scene pertama 

-scene ketiga 

-scene keempat  

-scene keenam 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pesan dakwah keimanan 

dalam program acara Ruqyah Trans 7 yang tayang 22 Desember 2018 pada 

episode “Jahatnya Jin pada Perempuan” dengan menggunakan analisis 

semiotika Charles Sanders Peirce, maka dapat disimpulkan: 

1. Deskripsi tanda semiotika Charles Sanders Peirce dalam program acara 

Ruqyah Trans 7 yang tayang 22 Desember 2018 pada episode “Jahatnya Jin 

pada Perempuan” adalah: Pertama, Ikon merupakan suatu penanda dengan 

petandanya memiliki bentuk yang sama dan mudah untuk difahami oleh 

seseorang. Tanda ikon dapat ditemukan dalam 7 scene salah satunya di 

scene pertama yang berupa gambar Al-Qur‟an menunjukkan bahwa kitab 

suci Al-Qur‟an merupakan umat muslim. Kedua, Indeks merupakan suatu 

penanda dan pertandanya memiliki hubungan sebab akibat. Tanda indeks 

dapat ditemukan dalam tujuh scene, salah satunya pada scene ketiga yang 

menunjukkan, ketika sebuah ayat Al-Qur‟an dibacakan pada orang yang 

kerasukan, maka setan yang ada di dalam tubuh manusia tersebut akan 

merasa terganggu dengan bacaan ayat suci Al-Qur‟an. Ketiga, Simbol 

adalah hubungan alamiah yang terjadi antara penanda dan pertandanya 

yang memiliki perbedaan, sehingga suatu simbol harus dipelajari lebih 

dalam karena maknanya yang perlu penafsiran lebih jelas. Tanda simbol, 

juga dapat ditemukan dalam tujuh scene salah satunya pada scene kedua 
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yang menunjukkan jika umat muslim sedang memohon kepada Allah SWT, 

maka akan berdo‟a dengan mengangkat tangannya. 

2. Pesan dakwah keimanan dalam program acara Ruqyah Trans 7 yang 

tayang pada  tanggal 22 Desember 2018 episode “Jahatnya Jin pada 

Perempuan” terdapat dua pesan dakwah, yaitu : Pertama, Pesan dakwah 

iman kepada Allah SWT yang terdapat pada scene kedua menunjukkan 

cuplikan gambar seorang ustadz sedang berdo‟a kepada Allah SWT. Scene 

kelima, menunjukkan    seorang ustadz sedang mengumandangkan adzan. 

Scene ketujuh, menunjukkan sebuah benda berupa keris dan piring yang 

membuat syirik karena terlalu memuliakan. Kedua, Pesan dakwah iman 

kepada kitab Allah SWT yang terdapat pada scene pertama, menunjukkan 

gambar Al-Qur‟an. Scene ketiga, menunjukkan surah Al-Baqarah: 102 

yang dibacakan untuk mengobati kerasukan jin.  scene keempat, 

menunjukkan sebuah hal yang sama yaitu surah Ibrahi>m: 15-17 yang 

dibacakan untuk mengobati kerasukan. Scene keenam, menunjukkan 

sebuah surah Al-Isra>: 81 dibacakan untuk mengobati kerasukan, 

B.  Saran 

Penelitin ini merupakan pandangan kritis  penulis berdasarkan analisis 

semiotik yang dilakukan terhadap program acara ruqyah trans 7 tayang 22 

desember 2018 episode jahatnya jin pada perempuan. Terdapat banyak 

penelitian serupa yang akan menghasilkan kesimpulan yang hampir sama 

maupun sangat berbeda, karena peneliti sendiri memiliki pandangan yang 

sedikit berbeda mengenai pesan dakwah keimanan. 
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