
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dakwah ibarat lentera  kehidupan,  memberi  cahaya  dan  menerangi  hidup 

manusia dari nestapa kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan spiritual, 

dengan rapuhnya akhlak, maraknya korupsi, kolusi, dan manipulasi, dakwah 

diharapkan mampu memberi cahaya terang. Maraknya berbagai ketimpangan, 

kerusuhan, kecurangan dan sederet tindakan tercela lainnya disebabkan 

terkikisnya nilai-nilai agama dalam diri manusia. Tidak berlebihan jika dakwah 

merupakan bagian penting bagi umat saat ini.
1
 Untuk itu pelaku dakwah dituntut 

agar menampilkan ajaran Islam secara rasional dengan memberikan interpretasi 

kritis untuk merespon nilai-nilai yang masuk melalui berbagai saluran informasi 

dari seluruh penjuru dunia yang pengaruhnya semakin mengglobal. Artinya, 

dakwah harus dikemas sedemikian rupa untuk mampu mempengaruhi persepsi 

masyarakat bahwa nilai-nilai ajaran Islam lebih tinggi nilainya dari pada nilai-

nilai lain.
2
 

Dakwah sekarang sudah berkembang menjadi satu profesi, sehingga 

menuntut skill, planning dan manajemen yang handal. Untuk itu diperlukan 

sekelompok orang secara terus-menerus, mengkaji, meneliti, dan meningkatkan 

aktivitas dakwah secara profesional. Adapun pedoman pokok mengenai metode 

dan teknik-teknik dakwah diterangkan dalam Alquran surat Annahl ayat 125: 
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-

Nahl : 125)  

 

Kegiatan dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi 

terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah kehidupan tersebut 

mencakup seluruh aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, 

sains, teknologi, dan sebagainya.
3
 Di alam pembangunan seperti sekarang ini 

dakwah harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang semakin berubah ke arah 

lebih maju. Melaksanakan dakwah harus dipikirkan apakah dakwah yang 

dilakukan sudah mengena atau belum, apakah berhasil atau tidak. Untuk itulah di 

samping keberhasilan dakwah ditentukan oleh da’i sendiri tapi juga ditentukan 

oleh sarana dan prasarananya. 

Sekarang ini banyak muncul instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan kegiatan dakwah. Instrumen-instrumen tersebut dapat dijadikan alat 

pendukung dakwah, yang meliputi instrumen bersifat visual seperti: film slide, 

overhead proyektor; bersifat auditif seperti: radio, telegram, ataupun bersifat 

audio-visual seperti: televisi, film.
4
 

Diantara beragamnya instrumen yang ada di atas, penulis akan 
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menfokuskan pada media elektronik radio, di mana dalam perkembangannya 

sekarang ini radio tidak hanya berfungsi untuk mengirimkan berita tapi juga 

sebagai media hiburan, media pendidikan, media komunikasi, media dakwah dan 

sebagainya. 

Radio bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah karena radio dapat 

dipancarkan ke berbagai penjuru yang jauh jaraknya sekalipun. Praktislah jika 

dakwah dilakukan melalui siaran radio berarti dakwah akan mampu menjangkau 

jarak komunikan yang jauh dan tersebar dapat ditangkap oleh komunikan. 

Efektifitas dan efisiensi juga akan lebih terdukung jika da’i mampu memodifikasi 

dakwah dalam metode yang cocok dengan situasi dan kondisi siaran, apakah 

melalui metode ceramah, sandiwara ataukah melalui forum tanya-jawab.
5
 

Fungsi radio selain untuk hiburan juga sebagai media dakwah. Disisi lain 

radio dapat memberikan informasi yang dapat disesuaikan dengan keinginan 

sendiri ataupun permintaan masyarakat. Setelah itu, radio juga dapat dijadikan 

sebagai media promosi dan sarana penyebaran informasi. 

 Sebagai radio komunitas yang berada pada fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah di Kampus IAIN Kendari, Radio Fajar sebagai media hiburan juga 

sebagai media yang menyiarkan pesan-pesan dakwah oleh mahasiswa program 

studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik 

untuk meneliti tentang bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap siaran dakwah 

Radio Fajar 107.7 FM IAIN Kendari. 

Pada dasarnya Radio Fajar harus siap dengan hiburan, informasi dan 
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khususnya siraman rohani, sehingga masyarakat kota Kendari dan sekitarnya pada 

umumnya dan terkhusus civitas akademika IAIN Kendari membutuhkan 

pengetahuan agama melalui media radio karena dakwah melalui radio siarannya 

mudah dijangkau masyarakat artinya audiens atau pendengar cukup di rumah dan 

radio mampu menyampaikan informasi secara cepat, berbeda dengan 

penyampaian dakwah di media cetak karena media cetak membutuhkan proses 

penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif 

lama. 

Dari sinilah, 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.  

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang radio sebagai 

media dakwah sehingga penulis mengangkat judul “Persepsi Mahasiswa FUAD 

Terhadap Konten Dakwah pada Siaran Radio Fajar 107.7 FM”. Melalui penelitian 

ini agar dapat mengetahui bagaimana konten dakwah di Radio Fajar 107.7 FM 

yang tepat agar siaran dakwahnya bisa diterima audiens dengan baik tanpa adanya 



 
 

gangguan sehingga dapat menjadi konten utama dalam dunia penyiaran khususnya 

acara dakwah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana Deskripsi konten dakwah pada Radio Fajar ? 

2. Bagaimana persepsi Mahasiswa FUAD terhadap konten dakwah siaran Radio 

Fajar ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian : 

  Untuk mendeskripsikan persepsi Mahasiswa FUAD terhadap konten dakwah di 

Radio Fajar 107.7 FM. 

Manfaat Penelitian : 

a) Manfaat teoritik 

 

Manfaat penelitan untuk menambah khazanah keilmuan Islam dibidang 

dakwah khususnya media radio. 

b) Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola radio, agar 

radio bisa mengelola dan mengoperasionalisasikan penyiaran khususnya 

siaran dakwah melalui radio supaya dalam menyampaikan setiap siarannya 

tidak monoton, bisa menyampaikan segala informasi, mendidik, dan 

menghibur para pendengarnya, sehingga akan diperoleh hasil penerimaan 

siaran yang baik. 



 
 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman 

untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan misalnya penelitian. Untuk 

memberikan kejelasan wilayah penelitian ini,maka perlu batasan definisi dari 

judul Persepsi Mahasiswa FUAD terhadap Konten Dakwah pada Siaran Radio 

Fajar 107.7 FM. Adapun batasan-batasan operasional ini meliputi: 

a) Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, 

yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu 

indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia 

luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, 

diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan 

mengerti tentang apa yang diindera. 

Adanya persepsi di sini di fokuskan pada konten dakwah di Radio 

Fajar 107.7 FM, berarti bagaimana tanggapan mahasiswa FUAD dengan 

konten dakwah Radio Fajar. 

b) Dakwah 

  

Dakwah merupakan usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik 

dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Pengertian ini 

menunjukkan bahwa esensi dakwah bukan hanya terletak pada usaha 

mengajak kepada keimanan dan  ibadah saja, lebih dari itu dakwah adalah 

usaha penyadaran manusia atas keberadaan dan keadaan hidup mereka. Jadi 

dakwah bermakna usaha pemecahan suatu masalah dan pemenuhan kebutuhan 



 
 

manusia.
6
 

Penjelasan di atas, maka batasan operasional dalam penelitian ini 

mengkaji tentang persepsi mahasiswa FUAD terhadap konten dakwah di 

Radio Fajar 107.7 FM. Jadi yang dimaksud dengan persepsi dalam konteks ini 

adalah Tanggapan audiens terkhusus mahasiswa FUAD terhadap Konten 

Dakwah Pada Siaran Radio Fajar 107.7 FM dalam penelitian ini adalah cara 

yang harus dilakukan pengelola radio untuk memperoleh siaran dengan baik 

dan benar, siaran acarannya dapat mendidik, memberikan informasi dan bisa 

menarik perhatian para audiens untuk tetap menjadikan Radio Fajar sebagai 

media informasi dan edukasi. Terutama dalam menyiarkan siaran bernuansa 

islami,  dimana pesannya bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku 

khalayak ke arah kebaikan. Untuk itu pihak radio tentunya memperhatikan 

kriteria siaran yang berkualitas, baik dan benar, maka diharapkan akan mampu 

memberikan kontribusi kepada khalayak berupa hasil produksi siaran benar-

benar dapat dinikmati. 
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