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ABSTRAK 

 

Nurul Fitri, “ Efektivitas Program Khazanah Trans7 Sebagai Media Dakwah Dalam                                           

                      Meningkatkan Pemahaman Keagamaan “ 

 
 

Program Khazanah merupakan salah satu program Trans7 yang merupakan 

salah satu program yang sangat edukatif dan inovatif. Program ini menyajikan 

informasi penting dan menarik dari seluruh dunia yang berkaitan dengan dunia Islam. 

Disajikan selama 30 menit, konsep Khazanah adalah sebuah tayangan documenter 

yang berfungsi sebagai sebuah ensiklopedia Islam. Karena dari mulai perkembangan 

sejarah Islam dan hal menarik lainnya tentang Islam dibahas pada program Khazanah. 

Mulya Bhakti merupakan salah satu Rukun Warga (RW) di Kelurahan Cigugur 

Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah-Kota Cimahi merupakan salah satu pengguna 

aktif telivisi. Jadi, program Khazanah ini diharapkan menjadi salah satu media 

dakwah untuk meningkatkan pemahaman keagamaan warga. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan pokok yaitu, 

bagaimana antusias warga Mulya Bhakti Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan 

Cimahi tengah-Kota Cimahi ketika menonton program Khazanah, serta bagaimana 

pemahaman keagamaan warga Mulya Bhakti Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan 

Cimahi tengah-Kota Cimahi sesudah menonton program Khazanah. 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa, program sebagai salah satu alat 

perantara yang dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada penonton. Tanpa 

adanya program televisi tidak dapat dikatakan sebagai media komunikasi massa. 

Program dapat menjadi stimulus dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dan 

akan menghasilkan respon atau efek dari masyarakat mengenai pesan yang 

disampaikan program.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrptif dan 

jenis penelitian menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif yang 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : penentuan lokasi penelitian, 

menentukan dan mengumpulkan jenis data dan sumber data dengan menggunakan 

teknik observasi, wawancara, angeket, dan studi kepustakaan setelah itu dianalisis 

dengan menafsirkan data kedalam kategorisasi dan karaktersitik tertentu dan 

menggunakan sampel yang telah ditentukan. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa program Khazanah Trans7 sebagai 

media dakwah dapat meningkatkan pemahaman keagamaan warga Mulya Bhakti. 

Efektivitas program tersebut dapat terlihat dari efek yang dihasilkan antara lain yaitu, 

efek afektif yang menimbulkan perasaan senang seperti antusias; efek kognitif yaitu 

memiliki efek dari segi pemahaman dan efek psikomotorik yaitu merujuk pada 

tindakan,kegiatan atau dalam bentuk pengamalan.   


