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Abstract 

Christian television program “Gang Senggol” produced by CBN Indonesia 

is a religious program that is different from any other religious programs 

broadcast on the national television in Indonesia. The majority of Indonesians 

who are Moslems, would be potentially watching this program because it is 

broadcasts using media which range can not be limited. Meanwhile, the life of the 

Islamic society in Solo city is unique life. The Javanese culture that is marked by 

Keraton Kasunanan, followed by strong Islamic teachings makes the presence of 

Santri and Abangan stands out. Solo is also known as a city where the Radicals 

movement developed in Indonesia.  

The purpose of this study is to find out the perception of Moslems from 

different cultural background towards a Christian television program. Researcher 

is using a qualitative method in this study and purposive sampling is used as 

sampling method. Samples consist of three different groups, Santri, Abangan, and 

Radicals. Data were taken by indepth interviews. Data analyzing use perception 

theory as the main theory and supported by intercultural communication theory 

and selective process theory. 

The results of this study show that the perception of Santri and Abangan 

which are majority in Solo is a positive perception. Meanwhile, there is a failure 

process of perception by the Radicals because the process of perception has been 

preceded by the message selection process. The perception of each group is 

strongly relate to family, educational, and relational background and experience. 

Key words : Perception, intercultural communication, religion, religion program 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang terjadi pada satu dekade terakhir telah terjadi 

dengan begitu cepat. Kemajuan ini menciptakan ruangan yang semakin besar bagi 

media untuk menyebarkan konten dan juga mencapai jangkauan yang semakin 

luas. Produksi konten media pada akhirnya terus-menerus dikembangkan demi 

mencapai tujuan media komersial masa kini yang mendominasi yaitu dengan 

merebut rating dan mendapatkan iklan. Perusahaan media akan selalu memilih 

untuk menyiarkan acara-acara yang disukai oleh banyak orang, mencari kesukaan 

masyarakat dan menghadirkannya bagi masyarakat demi pada akhirnya 

memperoleh keuntungan dari iklan yang masuk. Program-program tersebut 

kemudian dikemas dalam bentuk film, animasi, sinetron, berita, musik, komedi, 

talk show, reality show, kuis, termasuk konten yang mengangkat tema religi. 

Perkembangan religi dalam media berlangsung dengan cepat. Pada era 

2000-an konten religi hanyalah berbentuk acara televisi yang jumlahnya sangat 

sedikit. Saat ini konten religi telah berkembang begitu banyak dalam bentuk-

bentuk baru yang lebih akrab dengan masyarakat. Program Trans TV seperti 

“Islam Itu Indah” dan “Mozaik Islam”, Indosiar dengan “Mamah & Aa Beraksi” 

adalah perwujudan baru dari program religi yang dulunya hanya bersifat ceramah 

satu arah menjadi program interaktif dan informatif. Terlebih dari itu, konten 

religi terus berkembang menjadi saluran-saluran religi yang disiarkan melalui 

televisi kabel yang secara 24 jam menyiarkan konten religi. Beberapa yang cukup 

dikenal yaitu Alif TV, MQTV, MNC Muslim untuk religi Islam, Life Channel dan 

U Channel untuk religi Kristen, dan Daai TV untuk religi Buddha. 

Sebagai salah satu agama minoritas di Indonesia, agama Kristen ternyata 

memiliki porsi penyiaran yang cukup besar. Beberapa acara agama Kristen di 

stasiun televisi nasional seperti Gang Senggol di MNC TV, Pemulihan Bagi Anda 

di ANTV, Penyegaran Iman Kristen di RCTI, Solusi di SCTV, dan Generasi Zeru 

di Global TV dan RTV merupakan program-program yang memungkinkan untuk 

dilihat oleh siapa saja di Indonesia karena disiarkan di televisi nasional. 

Sementara itu, menurut data sensus penduduk Indonesia tahun 2010, penganut 

agama Kristen di Indonesia hanya 6,96%, sementara Islam mencapai 87,18% dari 



seluruh penduduk Indonesia.
1
 Segmen yang sebenarnya dituju oleh program 

tersebut sebenarnya sangat sedikit, namun program tersebut disiarkan melalui 

stasiun televisi nasional yang mampu menjangkau seluruh segmen agama di 

Indonesia. 

Setiap agama memiliki latar belakang budaya masing-masing yang timbul 

dari ritual maupun kebiasaan yang dilakukan oleh setiap penganut agama sesuai 

dengan yang dipercayai dalam agamanya masing-masing. Hal-hal tersebut selalu 

dilakukan berulang-ulang dan berkembang menjadi kebudayaan. Wujud dari 

kebudayaan tersebut salah satunya adalah bahasa, lambang yang disepakati oleh 

setiap agama dapat sangat berbeda, dan berarti lain. Oleh sebab itu, dalam 

komunikasi yang terjadi dalam sebuah program religi televisi sangat 

dimungkinkan terjadinya kesalahartian akibat dari kesepakatan lambang yang 

berbeda di antara pengirim pesan dan penerima pesan. 

 CBN (Christian Broadcasting Network) atau di Indonesia dinamakan 

“Cahaya Bagi Negeri” merupakan sebuah penyedia konten religi Kristen di 

Indonesia yang berbentuk yayasan non-profit. CBN sendiri pada awalnya 

didirikan di Amerika Serikat dan masuk ke Indonesia pada tahun 1997. CBN 

Indonesia melakukan aktivitas medianya dengan menggunakan dua jenis media, 

yaitu televisi dan internet. Semua program televisi dari CBN Indonesia dilengkapi 

dengan sarana konseling melalui telepon, SMS, serta media sosial yang digunakan 

sebagai alat follow up dari CBN Indonesia kepada para penonton yang tertarik 

untuk menanyakan lebih lanjut mengenai apa yang mereka lihat dalam program 

televisi dan juga sebagai sarana permintaan dukungan doa dari penonton kepada 

tim doa CBN Indonesia. 

Program-program religi hasil produksi CBN di Indonesia yaitu
2
 : 

1. Solusi, tayang di SCTV, Life Channel, Family Channel, dan Molluca TV. 

2. Solusi Life!, tayang di O Channel, RTV, Life Channel, dan U Channel. 

                                                           
1
 Data Sensus Penduduk 2010 menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Indonesia. Badan 

Pusat Statistik. Diakses melalui http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0 pada 

14 Juni 2015 
2
 “Profil Program CBN Indonesia” diakses dari  

http://cbn.jawaban.com/read/article/id/1999/05/18/473/121018091548/Solusi.html, pada tanggal 

11 Maret 2015 



3. Gang Senggol, tayang di MNC TV, U Channel, GO TV, dan Cahaya TV. 

4. Dina Hiji Mangsa, tayang di Kompas TV Jawa Barat, dan Bandung TV. 

5. Superbook, tayang di Life Channel. 

6. Generasi Zeru, tayang di Global TV dan RTV. 

 

Program acara Gang Senggol yang menjadi subyek dalam penelitian ini 

merupakan program religi yang unik dan memiliki strategi penyesuaian budaya 

yang dirancang dengan baik. Nielsen Media Research dalam datanya yang dimuat 

dalam website CBN Indonesia mengemukakan bahwa program Gang Senggol 

ditonton oleh 6.424.959 orang sepanjang tahun 2014
3
. Acara yang memiliki jam 

penayangan utama setiap hari Sabtu pk. 00.30 WIB di MNC TV ini tayang selama 

30 menit tanpa iklan dalam tiga bagian. Bagian pertama merupakan bagian 

pembukaan yang bergaya lenong komedi yang diperankan oleh beberapa artis 

seperti Yosi Mokalu, Augie Fiantinus, Jenny Tan, serta beberapa artis lainnya. 

Sementara itu bagian ke dua merupakan bagian reka ulang kesaksian, di mana 

terdapat seseorang yang menceritakan pengalaman rohaninya dan didramakan 

ulang. Bagian terakhir merupakan bagian penutup yang kembali pada gaya bagian 

pertama yaitu lenong komedi yang bersifat menyimpulkan pesan yang 

disampaikan dalam cerita pada segmen ke dua. 

 

Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Muslim Santri, Abangan, dan Ra dikal di 

kota Solo terhadap pesan moral yang disampaikan dalam acara religi 

Kristen “Gang Senggol” yang diproduksi CBN Indonesia? 

 

 

 

                                                           
3
 “Profil Program Obat Malam CBN Indonesia” diakses dari  

http://cbn.jawaban.com/read/article/id/2012/10/18/473/121012140231/Obat-Malam.html, pada 

tanggal 11 Maret 2015 

http://cbn.jawaban.com/read/article/id/2012/10/18/473/121012140231/Obat-Malam.html


Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui persepsi masyarakat Muslim Santri, Abangan, dan Radikal di 

kota Solo terhadap pesan moral yang disampaikan acara religi Kristen 

“Gang Senggol” yang diproduksi CBN Indonesia. 

 Penelitian ini tidak bertujuan hingga memahami apakah tayangan tersebut 

melakukan penyebaran agama atau tidak, melainkan sebatas persepsi dari latar 

belakang budaya agama yang berbeda. 

 

Telaah Pustaka 

1. Komunikasi 

  Kata “komunikasi” sendiri dalam bahasa Indonesia ditarik dari bahasa 

Inggris yaitu “communication” dan bersumber dari kata “communis” yang 

berarti “sama”. Arti “sama” dalam hal ini adalah kesamaan dalam hal makna
4
. 

Salah satu penjelasan komunikasi yang paling sering digunakan adalah 

penjelasan milik Laswell, di dalam buku Effendy, proses komunikasi ini 

dijelaskan dengan pertanyaaan “who says what in which channel to whom with 

what effect?” atau dapat dijelaskan dengan pengertian bahwa komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu. 

Komunikasi memuat beberapa unsur yang menjadi jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan tadi, Laswell dalam Effendy menyebutkan 

setidaknya ada lima hal penting dalam komunikasi
5
, yaitu: 

a. Komunikator (communicator, source, sender) 

b. Pesan (message) 

c. Media (channel, media) 

d. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 

e. Efek (effect, impact, influence). 

                                                           
4
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Rosdakarya, Bandung, 2004, 

hlm. 9 
5
 Ibid, hlm. 10 



Proses komunikasi mempertukarkan pesan yang mewakili pikiran dan 

perasaan seseorang. Effendy menyatakan bahwa proses komunikasi pada 

hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

yang merupakan komunikator kepada orang lain yang merupakan komunikan
6
. 

Pikiran yang dimaksud di sini bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan 

lain sebagainya yang muncul dari benak komunikator. Sementara itu, perasaan 

di sini bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, 

kemarahan, keberanian, kegairahan, dan lain sebagainya yang timbul dari 

lubuk hati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi timbul dari 

dua hal dalam diri manusia yaitu proses pemikiran dan perasaan (emosional). 

 

2. Kebudayaan 

Ketika kita menyinggung proses pembuatan pesan dan proses 

penerjemahan pesan, pembahasan kita tidak mungkin terlepaskan dari masalah 

budaya, baik kebudayaan pembuat pesan maupun kebudayaan penerima pesan, 

dan budaya dan komunikasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Taylor 

dalam Eilers menjelaskan kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang kompleks 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat dan 

kemampuan serta kebiasaan lain dari manusia yang didapat sebagai anggota 

suatu masyarakat
7
. Kebudayaan menjadi suatu hal yang paling rumit di dunia 

ini, aspeknya begitu banyak dan hal-hal yang terdiri di dalamnya merupakan 

hasil dari pemikiran manusia yang menghabiskan waktu yang sangat lama, 

sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia dalam kebudayaan 

tersebut menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu yang dianggap benar, dan 

akan menjadi suatu kesalahan besar apabila hal tersebut tidak dilakukan. 

Pada akhirnya, budaya tersebut menciptakan suatu hal yang menjadi 

identitas karena merupakan suatu khas dari kelompok tersebut dan hal 

tersebutlah yang membuat mereka berbeda dengan yang lain. Eilers 

menyampaikan bahwa tanda-tanda yang menyatakan kekhasan suatu budaya 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 11 

7
 Franz-Josef Eilers, Berkomunikasi antara Budaya, Nusa Indah, Ende, 1995, hlm. 20 



adalah alat-alat berupa benda dan bahasa. Dari benda-benda dan bahasa kita 

dapat mengenali budaya khusus apa saja dan bahasa adalah bagian utama dari 

identifikasi kita
8
. Melalui benda-benda kita bisa mengenali kelompok apa yang 

mempunyai ciri khas seperti itu, benda tersebut bisa berupa model pakaian, 

bentuk rumah, perhiasan, senjata, bahkan melalui kesan dari nama seseorang 

pun kini kita dapat menerka dari kelompok kebudayaan manakah orang 

tersebut berasal. Nama orang itupun pada akhirnya juga terhubung dengan 

salah satu produk budaya yaitu bahasa. Effendy menjelaskan bahwa bahasa 

merupakan yang paling banyak digunakan dalam interaksi antar budaya karena 

bahasa-lah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain
9
. 

 

3. Agama 

Setiap agama memiliki pandangan tersendiri mengenai hubungan antara 

manusia dengan Tuhan. Namun setiap agama memiliki suatu pengertian yang 

sama mengenai dosa, bahwa dosa meupakan tindakan yang meleset dari yang 

dikehendaki oleh penciptanya. Pada akhirnya dosa tersebut menjadi suatu 

kesalahan yang membuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya terputus. 

Agama atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan religi dijelaskan oleh 

Ellison dan Levin berasal dari kata “re” dan “ligare” yang artinya 

menghubungkan kembali tali hubungan antara Tuhan dan manusia yang telah 

terputus oleh dosa-dosanya
10

. Maka, agama dapat dijelaskan sebagai suatu 

sarana yang menghubungkan kembali hubungan antara Tuhan dengan manusia 

melalui keyakinan dan kepercayaan yang ada pada masing-masing budaya 

tersebut. Setiap agama memiliki solusi masing-masing dalam mengusahakan 

kembali hubungan antara manusia dengan Tuhannya. 

Pada akhirnya kehadiran setiap agama dengan keyakinannya masing-

masing tersebut membentuk suatu kebudayaan. Rakhmat dan Mulyana 

menuturkan bahwa setiap agama selalu memiliki budaya tersendiri karena 

                                                           
8
 Ibid, hlm. 66 

9
 Op.cit., Onong Uchjana Effendy, hlm. 11 

10
 Jaih Mubarok, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 45 



agama bagian dari budaya
11

. Selanjutnya ketika agama menjadi bagian dari 

budaya, agama menampakkan diri juga dalam pola-pola bahasa dan dalam 

bentuk kegiatan atau perilaku seseorang. Setiap agama memiliki cara 

berkomunikasi sendiri-sendiri, kesepakatan bahasa sendiri-sendiri, dan 

kegiatan dan aktivitasnya masing-masing. Budaya tersebutlah yang pada 

akhirnya membuat perbedaan yang cukup signifikan dari satu agama dengan 

agama yang lainnya, perbedaan tersebut pada akhirnya menciptakan 

melesetnya pengartian suatu pesan yang disampaikan dari suatu agama kepada 

agama yang lain. 

 

4. Komunikasi Antar Budaya 

Proses komunikasi terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh 

apapun dan bisa terjadi dengan disengaja maupun tidak sengaja. Rich 

menuturkan bahwa komunikasi dapat terjadi tanpa harus memastikan terlebih 

dahulu bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem simbol 

yang sama. Di mana simbol dan lambang tersebut mewakili sesuatu lainnya 

berdasarkan kesepakatan bersama
12

. Dalam prakteknya, komunikasi memang 

tidak pernah memandang bahwa ketika kita berkomunikasi kita memikirkan 

terlebih dahulu lambang apa yang dapat mewakili maksud dari pemikiran kita. 

Proses komunikasi cenderung lebih melekat dalam caranya terhadap budaya 

komunikator tanpa meninjau terlebih dahulu bagaimana budaya komunikan 

akan memandangnya. 

Potensi pertemuan antara budaya satu dengan budaya lainnya yang 

semakin tinggi, menciptakan suatu hal yang tak mungkin terelakkan yaitu 

komunikasi, kini kajian mengenai komunikasi antar budaya semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya dukungan terhadap terciptanya 

komunikasi antar budaya. Rakhmat dan Mulyana menjelaskan komunikasi 

antar budaya sebagai suatu komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan 

                                                           
11

 Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya : Panduan Berkomunikasi 

dengan Orang-orang Berbeda Budaya. Rosdakarya, Bandung 
12

 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya, Rosdakarya, Bandung, 

2004, hlm. 3 



latar belakang budaya yang berbeda
13

. Sementara itu Maletzke menjelaskan 

komunikasi antar budaya sebagai proses tukar-menukar pemikiran dan 

pengertian antara orang dari budaya yang berbeda
14

. Intinya adalah, ketika 

komunikasi antar budaya terjadi, berarti di dalamnya melibatkan orang-orang 

dengan budaya masing-masing, dan melibatkan lebih dari satu latar belakang 

budaya.  

 

5. Proses Selektif 

Kegagalan dalam proses komunikasi terjadi ketika pesan yang 

dikehendaki oleh komunikator dipahami oleh komunikan tidak dapat 

diterjemahkan dengan baik dan tidak mempengaruhi komunikan. Sebelum 

proses persepsi yang kemungkinan salah paham terjadi, masih ada hambatan 

dalam proses komunikasi ini. Eilers menyatakan, bahwa karena persepsi itu 

selektif, kita cenderung untuk menekan apa yang tidak kita ingini atau sukai 

dan jika ada kemungkinan lain bagi persepsi atau interpretasi kita akan 

mengikuti berdasarkan prioritas dari pandangan kita tentang dunia dan budaya 

kita
15

. Hal ini menyebabkan proses persepsi bisa saja berlangsung secara tidak 

mendalam, hanya dengan sedikit rangsangan dari suatu yang tidak kita senangi 

kita akan berinisiatif untuk mengalihkan perhatian kita darinya. Pada akhirnya 

persepsi juga berfungsi sebagai penyaring untuk komunikasi, dan hal ini dapat 

mempersulit komunikasi di antara dua kebudayaan yang berbeda. 

Klapper mengemukakan teori proses selektif yang menjelaskan bahwa 

masyarakat pada umumnya akan menghindari informasi yang datang dari 

media yang secara fundamental kontradiktif dengan nilai-nilai atau ideologi 

yang selama ini mereka miliki, dan yang mereka yakini akan kebenarannya
16

. 

Ketika seorang dengan latar belakang budaya tertentu memiliki pandangan 

yang tertutup, sangat mungkin orang tersebut tidak akan mau mengenal atau 
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 Op. cit., Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana 
14

 Op. cit., Frans-Josef Eilers, hlm. 30 
15

 Op. cit., Franz-Josef Eilers, hlm. 94 
16

 Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, MedPress, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 40 



menikmati hasil budaya dari kebudayaan lain. Seorang dengan agama A 

dididik yang oleh lingkungannya untuk tidak menyukai agama B, akan 

menghindari informasi yang akan ia tangkap dari media jika informasi tersebut 

berlawanan dengan pemahaman yang selama ini ia miliki dan percayai. 

 

6. Persepsi 

Penjelasan mengenai persepsi diberikan oleh Mulyana, ia menjelaskan 

bahwa persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita
17

. Dengan demikian proses ini 

tidak bisa dilihat oleh orang lain, bahkan seringkali proses tersebut tidak 

disadari oleh komunikan sendiri. Mulyana juga menambahkan bahwa persepsi 

merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti 

persepsi, yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses 

komunikasi
18

. Mulyana juga menjelaskan bahwa persepsi didefinisikan sebagai 

interpretasi bermakna sensasi sebagai representatif objek eksternal; persepsi 

adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. 

Selain penjelasan yang tersebut, persepsi dijelaskan Rakhmat sebagai 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan
19

. Ditambahkan pula 

bahwa proses persepsi adalah proses di mana dilakukan pemberian makna pada 

stimulus inderawi (sensory stimuli). Ketika pesan diterima oleh komunikan, 

sensasi diterima komunikan dan sensasi itulah yang menjadi bagian dari 

persepsi. Meskipun demikian, Desideranto dalam Rakhmat mengatakan bahwa 

menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi 

juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori
20

. Rakhmat membahas secara 

khusus mengenai salah satu unsur dalam persepsi yang dianggap penting, yaitu 
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 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, 

hlm. 167 
18

 Ibid, hlm. 167 
19

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 50 
20

 Ibid. 



kerangka rujukan (frame of reference). Ia menyatakan bahwa dalam kegiatan 

komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi 

makna pada pesan yang diterimanya
21

. Seseorang dengan latar belakang 

budaya agama Kristen akan sulit bahkan bisa salah memahami kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang berlatar belakang budaya Buddha. 

Berbeda dengan seseorang dengan latar belakang budaya Kristen yang akan 

memiliki referensi yang lebih banyak mengenai budaya agama Katholik karena 

adanya kesamaan-kesamaan referensi yang digunakan, meskipun secara 

keseluruhan berbeda. 

Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi memaparkan tiga 

pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal
22

, yaitu: 

  

a. Pengalaman 

Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman kita 

bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. 

Jadi, apa yang menjadi arti dari proses persepsi kita adalah hasil dari 

penerjemahan dalam pikiran kita berdasarkan kejadian-kejadian yang 

telah terjadi di masa lampau yang kita alami dan membekas dalam 

ingatan kita. 

 

b. Motivasi 

Proses konstruktif komunikasi sangat banyak melibatkan unsur-unsur 

motivasi. Seseorang hanya akan mendengar apa yang mau orang 

tersebut dengar, dan tidak akan mendengar apa yang tidak ingin ia 

dengar. Ketika orang menerima stimuli yang berlawanan dengan 

konsep berpikirnya atau seseorang tersebut merasa stimuli yang 

datang mengancam dirinya, orang tersebut akan melakukan reaksi 

tertentu, dan itu semua tergantung pada motivasi yang orang tersebut 

miliki. 
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c. Kepribadian 

Dalam komunikasi juga berlangsung proses proyeksi, di mana hal ini 

merupakan proses eksternalisasi pengalaman subjektif secara tidak 

sadar. Seseorang akan mengenakan kepada orang lain sifat-sifat yang 

ada pada dirinya, yang tidak disenanginya. Orang yang banyak 

melakukan proyeksi akan tidak cermat menanggapi persona stimuli, 

bahkan mengaburkan gambaran sebenarnya. 

 

Metodologi 

Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  

dalam penelitian ini dengan tujuan menggali data secara mendalam, 

mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian ini dilakukan di 

kalangan Muslim kota Solo yang dipetakan sesuai dengan acuan dari penelitian 

terdahulu dari CRSC (Center for The Study of Religion and Culture) UIN Syarif 

Hidayatullah yang mengemukakan bahwa masyarakat Muslim di kota Solo dapat 

dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu santri, abangan, dan radikal
23

. Kalangan 

santri merupakan masyarakat Muslim moderat kota Solo yang mempelajari Islam 

secara murni tanpa menjadikan sumber-sumber lain di luar al-Quran sebagai 

kebenaran yang diyakini. Kalangan abangan merupakan bagian dari masyarakat 

Muslim kota Solo yang menjadikan al-Quran sebagai kitab sucinya sekaligus 

mempercayai dan melakukan adat-adat yang berasal dari budaya Jawa. Sementara 

itu, kalangan radikal adalah bagian dari masyarakat Muslim kota Solo yang 

menjadikan al-Quran sebagai sumber kebenaran satu-satunya dan mereka 

melakukan semaksimal mungkin apa yang diperintahkan di sana, mereka juga 

melakukan tindakan nyata yang bertujuan mencegah dan menumpas hal-hal yang 

tidak sesuai dengan perintah agama. 
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Peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam mencari informan 

yang dianggap mengetahui permasalahan secara mendalam. Peneliti mencari 

informan berdasarkan kriteria-kriteria dalam setiap kategori yang telah ditetapkan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan primer berupa wawancara 

mendalam terhadap para informan dengan cara menampilkan sebuah rekaman 

program Gang Senggol edisi “Trauma Dicintai”. Edisi tersebut dipilih karena 

tema yang diangkat merupakan tema umum yang kemungkinan besar dapat 

diterima oleh semua orang dengan latar belakang budaya masing-masing. Data 

sekunder diperoleh dari rekaman program Gang Senggol serta studi literatur 

mengenai budaya dan agama. 

 

Sajian dan Analisis Data 

 Data disajikan dan dianalisa dalam tiga kelompok berdasarkan proses 

pembentukan pengalaman, penerimaan isi pesan, dan efek yang ditimbulkan 

pesan. Berikut ini merupakan pembahasan bagi ketiga kategori informan menurut 

tiga topik pembahasan tersebut. 

 

 1. Kelompok Islam Santri 

Masyarakat yang memegang ajaran yang benar dan murni dari 

Islam ini memiliki latar belakang proses pembentukan pengalaman 

yang kuat terutama dari lembaga keluarga. Kehadiran orang tua yang 

menganggap serius hal-hal agama sekaligus mengajarkan hal tersebut 

kepada anak-anaknya membuat pembentukan keseriusan terhadap 

kehidupan beragama pada kalangan santri berlangsung dengan kuat. 

Selain dari lembaga keluarga, mereka juga terbentuk banyak di lembaga 

pendidikan formal atau sekolah. Sebagian besar masa sekolahnya 

biasanya dihabiskan di sekolah-sekolah Islam. Pergaulan sehari-harinya 

dijalani dengan sikap yang terbuka terhadap perbedaan dan mereka 

terbiasa bergaul dengan siapa saja. Salah seorang informan bernama Tri 

Handayani mengaku bahwa pengaruh arah kepercayaannya dibangun 

melalui lembaga pendidikan formal Islam. 



“Kalau dari kecil karena aku sekolahnya di SD Islam, otomatis 

aku itu apa namanya, belajarnya kan di SD Muhamadiyah dari 

organisasi-organisasi yang pernah aku ikutin ya Muhamadiyah, 

karena aku dulu sekolahnya ya di SD Muhamadiyah.”
24

 

 

Sementara itu, informan santri lainnya yaitu Adyti Syafka 

menuturkan bahwa pengaruh keluarganya cukup kuat dalam 

membentuk disiplin agamanya. 

“Saya melakukan apa yang diwajibkan oleh agama saya ya, 

alhamdulilah, ya seperti sholat, itu sudah menjadi bagian dari 

gaya hidup saya, dan bukan jadi kewajiban lagi, karena apa yang 

saya jalani, saya mencintai. Apalagi ayah saya adalah seorang 

ustad, jadi otomatis pembinaannya saya lebih ketat.”
25

 

 

Proses penerimaan pesan yang dilakukan oleh kalangan santri 

tidak terganggu oleh keberbedaan budaya yang ada di antara budaya 

Islam santri dan budaya Kristen. Hal ini terjadi karena kalangan santri 

telah terbiasa bergaul dengan berbagai kelompok dan apa yang diterima 

dalam program Gang Senggol merupakan hal-hal yang telah mereka 

pahami sebelumnya melalui pergaulan sehari-hari. Informan 

menjelaskan bagaimana dirinya dapat dengan secara mudah memahami 

pesan yang disampaikan. 

“...saya juga berteman dengan agama-agama yang berbeda-beda, 

dan mereka menyebutkan kata-kata rohani di depan saya, saya 

juga menyebutkan kata-kata rohani di depan mereka, jadi kata-

kata tersebut tidak terasa asing bagiku. ...jadi sudah memahami. 

Cukup bagus, maksudnya cukup bagus itu mungkin bisa dicerna 

semua orang, mungkin orang yang tidak ngerti agama itupun 

tahu.”
26

 

 

Ketika proses penerimaan dapat dikatakan berlangsung dengan 

baik, ternyata hal tersebut tidak mendorong mereka untuk melakukan 

suatu perubahan dalam diri mereka. Kalangan santri mengaku mendapat 

inspirasi dari program Gang Senggol yang mereka tonton, namun apa 

yang telah diyakininya dalam waktu-waku sebelumnya merupakan 
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keyakinan yang lebih kuat dan telah mengarahkan mereka untuk 

melakukan hal-hal baik dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan 

inspirasi yang mereka terima tidak mendorong tindakan karena 

memiliki dasar yang berbeda dengan apa yang mereka yakini 

sebelumnya. 

 

2. Kelompok Islam Abangan 

Masyarakat Islam abangan memiliki sikap permisif terhadap 

kepercayaan Jawa atau dapat dikatakan mereka bersikap sinkretis dalam 

keyakinan mereka. Salah satu indikasi terkuat adalah sikap percayanya 

terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak diajarkan dalam al-Quran 

seperti tahlilan, tujuh-harian, dan lain sebagainya. Seorang informan 

menceritakan bagaimana ia mempercayai hal tersebut sebagai berikut. 

“Kalau menurut agama saya, saya mempercayai itu, jadi kemarin, 

beberapa, ya sudah lama, lumayan lama, saya buka YouTube, 

Cak Nun berdakwah, ada seseorang bertanya kalau orang mati 

apa istilahnya, bukan gitu, jadi apakah salah kalau anak, anak 

yang meninggal itu berkirim doa kepada orang tuanya yang telah 

meninggal, karena pak dhe-nya dia bilang, kalau mengirim doa 

itu, mengirim doa kepada orang yang meninggal itu tidak 

berguna, percuma begitu, nah setelah Cak Nun sendiri menjawab 

dengan logikanya, apakah orang meninggal itu bisa berdoa untuk 

dirinya sendiri? Jadi kita sebagai anak kan berdoa dan 

memberikan yang terbaik bagi orang tua kan nggak ada yang 

salah, nggak ada salahnya, jadi kita lakukan saja apa yang 

menurut kita terbaik, toh itu semua kan yang nilai Tuhan, bukan 

kita, yang penting niat kita baik untuk mendoakan orang tua kita, 

ya sudah kita lakukan saja.”
27 

 

Kehidupan seorang abangan sebagian besar dipengaruhi oleh 

lembaga keluarga, terutama dalam acara-acara keluarga besar yang 

diadakan mengikuti meninggalnya seseorang dalam keluarga besar 

mereka. Hal tersebut dilakukan turun-temurun dan diyakini sebagai 

suatu kebenaran, meskipun tidak diinstruksikan dalam al-Quran. 

Mereka sangat terbuka dalam pergaulannya dengan berbagai macam 
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latar belakang masyarakat dan sangat menghormati dan menghargai 

perbedaan yang ada. Tidak ada kendala yang mengganggu proses 

penerimaan pesan yang dialami oleh masyarakat abangan. Sama seperti 

santri, kebanyakan hal asing yang mereka terima dalam program Gang 

Senggol telah mereka ketahui sebelumnya melalui pergaulan sehari-

hari.  

Kalangan abangan mengaku bahwa mereka mendapat inspirasi 

dari pesan yang disampaikan dalam program Gang Senggol. Inspirasi 

tersebut juga mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan untuk 

mengubah kebiasaan, cara pandang, maupun nilai-nilai yang mereka 

percayai. Siti Fatimah, informan abangan mengaku bahwa ia akan 

mengubah cara pandangnya terhadap masa lalu. 

“Em, kita, walaupun kita itu punya masa lalu buruk, tapi 

nggak selamanya keburukan itu kita bawa ke masa depan, 

tapi bisa merubahnya, jadi belum tentu yang dilihat orang 

lain itu buruk dan kita rasakan itu betul-betul buruk. 

Biasanya itu, walaupun sesuatu itu terlihat mulus, belum 

tentu itu bernilai, dan sebaliknya kalau sesuatu itu terlihat 

lusuh, terlihat kumal justru ada baik nilainya.”
28

 

 

Hal ini terjadi karena kalangan abangan cenderung menerima hal-

hal yang mengarahkan pada kebaikan meskipun hal tersebut datang dari 

luar dan dari sumber yang memiliki dasar yang berbeda dengan mereka, 

sikap tersebut menunjukkan penghormatan dan penghargaan mereka 

terhadap perbedaan. 

 

3. Kelompok Islam Radikal 

Masyarakat radikal merupakan bagian dari masyarakat Islam 

yang memperjuangkan kebenaran dan kepatuhan terhadap apa yang ia 

yakini. Mereka dibentuk banyak dari lembaga keluarga melalui tata cara 

kehidupan yang diteladankan generasi sebelumnya. Pembentukan 

pengalaman yang besar juga terjadi melalui komunitas, penguatan 
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keyakinan dan pelaksanaan gerakan terjadi di dalam komunitas. Dalam 

pergaulan, masyarakat radikal dapat dikatakan eksklusif dan membatasi 

pergaulan dengan orang-orang dengan latar belakang budaya yang 

berbeda. 

Sikap tertutup tersebut ternyata juga diaplikasikan terhadap 

wujud-wujud kebudayaan dari agama lain yaitu siaran program televisi. 

Ketika mereka mengetahui bahwa program Gang Senggol berasal dari 

dasar agama yang lain, maka mereka melakukan proses seleksi pesan 

dan bersikap hati-hati supaya mereka tidak terbawa oleh pesan-pesan 

yang disampaikan dalam acara tersebut. Proses penerimaan pesan 

dianggap gagal karena telah didahului oleh proses seleksi pesan. Hal ini 

menyebabkan makna yang diterima oleh kalangan radikal sama sekali 

berbeda dengan kalangan lainnya. Anggapan bahwa program tersebut 

merupakan program misionaris telah menghentikan proses persepsi 

terjadi. 

“Ya kaya tadi, cara mereka menggunakan sebuah cerita 

yang di ending-nya ada misi misionarisnya di situ.”
29

 

 

Pemahaman bahwa pesan yang dikandung dalam program Gang 

Senggol merupakan pesan yang berbahaya bagi keberadaan dirinya jika 

ia terus menerus mengkonsumsinya, maka tindakan selanjutnya yang 

mereka lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal 

sejenis yang bisa saja datang dalam bentuk-bentuk baru yang patut 

mereka waspadai. Meskipun nilai yang terkandung tetap dianggap 

sebagai nilai yang positif, namun karena hal tersebut memiliki dasar 

yang berbeda maka hal tersebut tidak dapat diterimanya. 

“Kalau positifnya, ya positifnya menurut agama mereka ya, 

kalau saya ya saya positifnya apa, ya buat saya image-nya 

itu sudah jelek, jadi nggak ada keuntungannya, nggak ada 

sisi baiknya.”
30
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“Ya kalau sudah prinsip jelas ada, bertentangan, kalau kita 

sebagai Islam kan mesti juga bertentangan to mas?”
31

 

 

Kesimpulan 

Setiap kelompok Islam yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan 

persepsi yang berbeda-beda mengenai program Gang Senggol. Persepsi yang 

dihasilkan oleh setiap kelompok selalu berhubungan dengan latar belakang 

pembentukan pengalaman dan kerangka acuan yang dialami oleh setiap 

karakteristik informan. Melalui pemaparan analisa data di atas, dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Persepsi bahwa isi pesan program Gang Senggol merupakan pesan yang 

positif dan baik sama-sama dimiliki oleh masyarakat Muslim di kota 

Solo dari kalangan santri dan abangan. 

2. Kegagalan proses persepsi isi pesan program Gang Senggol terjadi di 

kalangan Muslim radikal, dan justru tercipta persepsi yang bertolak 

belakang dengan tujuan pesan. 

3. CBN Indonesia sebagai produsen program Gang Senggol telah dengan 

baik merancang cara penyampaian pesan sehingga secara umum dapat 

dipahami oleh orang-orang dari latar belakang yang beragam. 

 

Saran 

Melalui kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan peneliti untuk dilakukan oleh berbagai pihak pada waktu 

selanjutnya. 

1. Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kehadiran program religi Gang 

Senggol dapat lebih diterima karena dikemas dengan cara yang menarik 

tanpa meninggalkan esensi acara religi serta penggunaan cara 

penyampaian pesan yang lebih umum patut untuk dijadikan referensi 

dalam penggarapan program religi lainnya. 
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2. Setelah melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya program ini yang 

dirasa lebih banyak memiliki manfaat, dapat menjadi pilihan lain bagi 

masyarakat dalam memilih program televisi di tengah program-program 

televisi di Indonesia yang sedang mengalami kemunduran, di mana lebih 

banyak aspek negatif dibanding dengan aspek positif yang diberikan. 

3. Dibutuhkan penelitian selanjutnya mengenai program religi baik dari 

agama lainnya maupun dari agama yang sama. Sangat dimungkinkan 

pula penelitian terhadap program religi lainnya yang diproduksi CBN 

Indonesia seperti Dina Hiji Mangsa yang mendapatkan rating yang tinggi 

pula, serta program-program CBN Indonesia seperti Solusi, Solusi Life!, 

Superbook, dan Generasi Zeru. 
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