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Skripsi ini membahas masalah konten dakwah pada siaran Radio Fajar 

107.7 FM merupakan penelitian yang menjabarkan tentang konten dakwah di 

Radio Fajar dan bagaimana persepsi Mahasiwa Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah terhadap konten dakwahnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan, metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data secara 

langsung yang telah dilakukan peneliti mengamati di lapangan, metode 

wawancara, dan metode dokumentasi untuk memperoleh data dan arsip-arsip 

lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian serta menggunakan metode analisis 

deskriptif dalam analisis datanya.  

Radio Fajar sebagai media untuk menyalurkan berbagai pengetahuan 

agama, sehingga bisa mengarah kepada jalan kebaikan. Radio Fajar bukanlah 

radio yang semua program dan siarannya tentang dakwah (syiar Islam) untuk 

menebarkan risalah Islam. Agar siaran di Radio Fajar bisa diterima pendengar 

dengan baik khususnya siaran dakwah maka perlu suatu pembaharuan mengenai 

konten dakwah yang tepat sehingga Civitas Akademika IAIN Kendari tidak 

merasa bosan dengan siarannya. Konten dakwah dalam penelitian ini adalah 

mengatur menu siar kepada khalayak dengan siaran acara berupa siaran yang 

bersifat edukatif, informatif, persuasif, komunikatif, stimulatif serta pengaturan 

peralatan siaran. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data dikumpulkan 

umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-

angka. Data yang dimaksud meliputi transkip wawancara, catatan data lapangan, 

foto-foto dokumen, dan catatan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk 

mengetahui konten dakwah pada siaran Radio Fajar 107.7 FM dan memahami 



 
 

lebih detail tentang teknik penyiaran dakwah tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian di Radio Fajar, teknik penyiaran dakwahnya 

masih menggunakan teknik rekaman, dikarenakan dakwah lewat rekaman, 

materinya bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga apa yang disiarkan materi 

dakwah benar-benar bagus untuk diudarakan. Disisi lain infranstruktur Radio 

Fajar belum mempuni untuk mengadakan siaran dakwah yang secara langsung. 

Radio Fajar yang berdiri sebagai radio komunitas yang berdiri dalam naungan 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah memberikan kepuasan tersendiri 

terkhusus kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah ini sebagai 

media hiburan, informasi dan pendidikan. Terkait dengan konten dakwah yang 

disiarkan oleh Radio Fajar juga menurut mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah yang penulis dapatkan melalui penelitian bahwa Radio Fajar cukup 

memberiakan kepuasan program mulai dari tema-tema yang diangkat bervariasi, 

mendidik, inovatif, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini.  
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