
 

 

ABSTRAK 

REZA RIVA’I, Persepsi Masyarakat Mengenai Tayangan Berita Islami Masa 

Kini di Trans TV, Studi Deskriptif masyarakat Cirengot RT 01 RW 04 Kel 

Sukamulya Kec Cinambo Bandung. 

Trans TV adalah stasiun televise yang selalu menayangkan tampilan, gaya, 

serta program yang inovatif, berbeda, dan kreatif sehingga menjadi trendsetter di 

industri pertelevisian, mulai siaran resmi secara komersial pada 15 Desember 

2001. 

Berita islami masa kini adalah nama sebuah program acara di Trans TV 

yang bernuansa Islami menyajikan hal-hal yang dapat diambil hikmah disisi 

positifya dari setiap fenomena yang terjadi, ragam informasi peristiwa yang 

sedang berlangsung dan berita-berita yang masih hangat dihadirkan dengan 

disertai penjelasan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya akan informasi 

sekaligus solusinya, dimuat dengan unsur dakwah islam. 

  Peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai program tayangan 

Berita Islami Masa Kini dari perspektif pemirsa, dalam persoalan ini berupaya 

mencari penjelasan dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Cirengot RT 01 

RW 04 Kel Sukamulya Kec Cinambo Bandung mengenai tayangan Berita Islami 

Masa Kini di Trans TV. Peneliti bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi 

Masyarakat mengenai tayangan Berita Islami Masa Kini di Trans TV. Selanjutnya 

diidentifikasi dengan melihat tiga aspek proses persepsi, yaitu seleksi, interpretasi 

dan reaksi masyarakat mengenai tayangan Berita Islami Masa Kini di Trans TV. 

Penelitian ini menggunakan metode studi deskripsi, yakni dengan 

menjelaskan, menggambarkan dan mengungkap, bagaimana persepsi masyarakat 

Cirengo RT01 RW 04 Kel Sukamulya Kec Cinambo Bandung terhadap tayangan 

Berita Islami Masa Kini di Trans TV. Selanjutnya mewawancarai informan 

dengan mendalam menganalisis data-data hasil dari penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara studi kepustakaan dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat persepsi masyarakat 

mengenai Tayangan Berita Islami Masa Kini positif, terbukti dari delapan 

Informan menyatakan enam informan menyukai dan menonton tayangan Berita 

Islami Masa Kini akan tetapi sebagian informan tidak menutup kemungkinan 

sama menyukai dan menonton tergantung konten yang disajikannya, karena 

sesekali Berita Islami Masa Kini menayangkan konten yang tidak netral dalam 

faham Agama sehingga bagi kalangan yang fanatic pada faham agama lain tidak 

menerima dengan baik. 

Selain itu sebagian masyarakat menjadi suka dan minat terhadap  Tans TV 

dapat dilihat dari intensitas dan ragam acara atau program Religious lainnya yang 

masyarakat tonton di Trans TV.  


