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A. Kajian Tentang Penyiaran Radio 

1. Pengertian Radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara 

modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang 

ini melintas, merambat lewat udara dan bisa merambat lewat ruang angkasa yang 

hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut, 

seperti molekul udara. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi 

elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi 

(dinaikkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi 

gelombang radio dalam spektrum elektromagnetik.
7
 

Menurut Effendy radio siaran adalah pemancar radio yang langsung 

ditujukan kepada khalayak umum dalam bentuk suara dengan menggunakan 

gelombang radio sebagai media.
8
 

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), murah, merakyat, bisa 

dibawa dan di dengarkan di mana-mana. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, 

komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan 

terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang buta, radio 

menstimulasi banyak suara, dan berupaya menvisualisasikan suara penyiar 

ataupun informasi faktual melalui telinga pendengarnya. Siaran radio merupakan 
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seni memainkan imajinasi pendengar melalui kata dan suara, disebut dengan 

theatre of mind.
9
 Radio identik dengan musik atau lagu sehingga dijadikan media 

utama dalam memperdengarkan musik atau lagu. Umumnya, musik merupakan 

kekuatan yang dimiliki stasiun radio untuk menarik pendengar. Misalnya, stasiun 

radio sengaja memilih format lagu pop agar para penikmat musik satu itu menjadi 

pendengar setia.
10

 

2. Radio Komunitas 

Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, 

diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana 

penyiaran (seperti radio) komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran 

komunitas. 

Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, 

atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah "dari, oleh, untuk dan 

tentang komunitas". 

Ada beberapa perbedaan antara radio komunitas dengan radio swasta yaitu, 

pengelolaan radio komunitas berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama 

warga sedangkan pengelolaan radio swasta berdasarkan hasil rating oleh surveyor 

dan juga selera / kreativitas pengelola. Radio komunitas mengutamakan 

kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut sedangkan 

radio swasta diarahkan kepada segmen pasar yang disasar. Dalam siarannya radio 

komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat sedangkan 
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radio swasta mengikuti keinginan dan selera pasar. Bahasa penyiar dalam radio 

komunitas mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat sedangkan 

radio swasta cenderung mengikuti gaya bicara orang kota (Jakarta). 

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Radio 

komunitas merupakan buah dari reformasi politik tahun 1998 yang ditandai 

dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal 

pengendali media di tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia 

semakin kuat setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran. 

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 300 radio komunitas. Radio-radio 

komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di 

antaranya telah mengorganisasikan diri dalam oraganisasi Jaringan Radio 

Komunitas Indonesia (JRKI), Jaringan Independen Radio Komunitas (JIRAK 

CELEBES), Forum Radio Kampus Bandung, dan lain-lain. 

Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dideklarasikan pada tahun 2002. 

Di dalam organisasi JRKI terdapat jaringan radio komunitas daerah yaitu JRK 

Sumatra Barat, JRK Lampung, JRK Jabotabek & Banten, JRK Jawa Barat, JRK 

Jawa Tengah, JRK Yogyakarta, JRK Jawa Timur, JRK Bali, JRK Lombok, JRK 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan JRK Papua. 

Agenda utama JRKI adalah advokasi terhadap penyiaran komunitas di 

Indonesia menuju demokratisasi penyiaran. Radio komunitas sampai saat ini 

masih menghadapi kesulitan diregulasi. Setelah mendapat pengakuan dari UU 

Penyiaran tahun 2002, regulasi yang berada di bawahnya seperti Peraturan 



 
 

Pemerintah yang mengatur lebih detail soal perizinan atau frekuensi masih belum 

mendukung perkembangan radio komunitas.
11

 

3. Perkembangan Radio dari Masa Kemasa 

 

Radio telah mengalami proses perkembangan cukup lama sebelum menjadi 

media komunikasi massa seperti sekarang ini. Donald Mcnicol dalam bukunya 

“Radio’s Conquest of Space” menyatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa 

oleh radio (the conquest of space of radio) dimulai pada tahun 1802 oleh Dane, 

merupakan karya yang sangat sederhana, yakni ditemukannya suatu penerimaan 

pesan (message) dalam jarak pendek dengan menggunakan kawat beraliran 

listrik. Penemuan bagi kemajuan radio adalah berkat ketekunan tiga orang 

cendekiawan muda. Diantaranya seorang ahli teori ilmu alam berkebangsaan 

Inggris bernama James Maxwell berhasil menemukan rumus-rumus diduga 

mewujudkan gelombang elektro magnetis, yakni gelombang yang digunakan 

radio dan TV. Rumus ini ditemukannya pada tahun 1865, berdasarkan teorinya ia 

menyatakan bahwa gerakan magnetis dapat mengarungi ruang angkasa secara 

bergelombang dengan kecepatan tertentu diperkirakan sama dengan kecepatan 

cahaya, yakni 186.000 mil per detik.
12

 

Mengenai radio siaran (broadcasting), pertama kali yang 

memperkenalkannya ialah David Sarnoff pada tahun 1915. Menurut buku “The 

Mass Media and Modern Society” melalui stasiun radio eksperimen milik Dr. Lee 

De Forest buletin mengenai kampanye pemilihan Presiden AS antara Wilson dan 
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Hughes telah disiarkan ke masyarakat, akan tetapi belum mendapat perhatian. 

Meskipun demikian Dr. Lee De Forest sebagai pelopor radio, dan karena itu 

dijuluki “the father of radio”. Untuk beberapa tahun lamanya percobaan-

percobaan untuk mengembangkan radio siaran agak terlambat karena pecahnya 

Perang Dunia 1. Alat-alat radio dikerahkan untuk kepentingan perang. Dr. De 

Forest mula-mula menyiarkan berita radio, sedang yang melakukan eksperimen 

menyiarkan musik adalah Dr. Frank Conrad seorang ahli Westinghouse Company 

di Pittsbrugh AmerikaSerikat. 

Tahun 1920 masyarakat Amerika telah dapat menikmati radio siaran secara 

teratur dengan berbagai program. Dan pada tanggal 2 November 1920 stasiun 

radio KDKA menyiarkan kegiatan pemilihan umum untuk memilih Presiden  

(Harding-Cox Presidential Election) yang dianggap sebagai penyiaran berita 

pertama secara meluas dan teratur kepada masyarakat. Sejak saat itu radio 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada bulan Januari 1922 hanya ada 30 

stasiun radio, bulan Maret 1923 meningkat menjadi 556 radio. Jumlah pesawat 

penerima dari 50.000 buah pada tahun 1921 menjadi 600.000 lebih tahun 1922.
13

 

Pada tahun 1926 berdirilah National Broadcasting Company (NBC) sebagai 

badan radio siaran yang besar dan luas, setahun kemudian disusul rivalnya, yakni 

Columbia Broadcasting System (CBS). Pada tahun itu juga (1927) muncul badan 

radio siaran lainnya, Mutual Broadcasting System (MBS) sebagai jaringan radio 

siaran (network) dan merupakan gabungan dari badan-badan radio siaran kecil. Di 

bidang teknologi usaha untuk menyempurnakan radio siaran telah mencapai 
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kemajuan. Prof. E.H. Amstrong dari Universitas Columbia tahun 1933 telah 

memperkenalkan System Frequency Modulation (FM). Sebagai penyempurnaan 

Amplitude Modulation (AM) yang biasa digunakan dalam radio siaran.  Dengan 

sistem baru itu, untuk pendengaran dapat dicapai fidelity lebih tinggi.
14

 

4. Faktor Penunjang Efektifitas Siaran Radio 

Radio siaran diberi julukan “the fifth estate” disebabkan daya kekuatanya 

dalam mempengaruhi khalayak. Ini disebabkan beberapa faktoryaitu: 

a. Daya Langsung 

Untuk mencapai sasarannya, yakni pendengar, isi program yang akan 

disampaikan tidaklah mengalami proses kompleks. Daya langsung dari radio 

dapat dirasakan kemanfaatannya oleh kita bangsa Indonesia, baik semasa revolusi 

maupun setelah kita merdeka sampai sekarang. Bandingkanlah pemberitaan oleh 

surat kabar dengan berita lewat radio. Pemberitaan surat kabar, harus disusun 

secara panjang, dikoreksi, dicetak, diangkut kepada agen-agen dan dari agen baru 

disebarkan untuk pembaca. Sedangkan radio tidak melalui proses banyak. Setiap 

berita dapat langsung disiarkan dan ditangkap para pendengar.
15

 

b. Daya Tembus 

Faktor lain radio dianggap sebagai kekuatan kelima ialah daya tembus radio 

siaran, dalam arti tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu, jarakpun 

bagi radio siaran tidak menjadi masalah. Bagaimanapun jauhnya tempat yang 

dituju, dengan radio siaran dapat dicapai. Di Indonesia pendengar mudah 
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menikmati siaran radio, kalau tidak cocok dengan siarannya pendengar bisa 

langsung memindahkan acara lainnya. 

c. Daya Tarik 

Faktor ketiga menyebabkan radio siaran mempunyai kekuatan, ialah daya 

tariknya yang kuat dimilikinya. Daya tarik ini ialah disebabkan sifatnya serba 

hidup adanya 3 unsur yakni musik, kata – kata dan efek suara. 

Dalam fungsinya sebagai sarana penerangan dan pendidikan, radio siaran 

dapat menyajikan warta berita atau ceramah-ceramah bermanfaat. Dalam hal ini 

orang-orang yang ingin mengetahui sesuatu dari surat kabar harus menumpahkan 

seluruh perhatiannya kepada deretan huruf yang tercetak mati sambil memegang 

surat kabarnya dengan kedua belah tangannya. Tidak demikian melalui radio 

siaran. Pendengar dapat mendengarkan warta berita atau mengikuti siaran 

pandangan mata suatu upacara atau pertandingan olah raga dengan bebas dan 

leluasa seperti halnya dengan menikmati musik sambil makan, minum, atau 

mengemudikan mobil. Dari ketiga faktor itulah daya langsung, daya tembus, dan 

daya tarik, menyebabkan radio diberi julukan “the fifth estate”.
16

 

5. Keunggulan Radio 

 

Keunggulan-keunggulan radio dibandingkan dengan media massa lain yang 

membuat radio tetap eksis hingga saat ini dan masa mendatang, keunggulan radio 

antara lain: 

 

a. Cepat dan Langsung 
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Radio adalah sarana tercepat, lebih cepat dari koran ataupun TV, dalam 

menyampaikan informasi kepada publik tanpa melalui proses rumit dan butuh 

waktu banyak seperti siaran TV atau sajian media cetak. Hanya melalui telepon, 

reporter radio, atau siapa pun dapat secara langsung menyampaikan berita atau 

melaporkan peristiwa yangterjadi. 

b. Hangat 

Paduan kata-kata, musik dan efek suara dalam siaran radio mampu 

mempengaruhi emosi pendengarnya. Orang-orang juga akan bereaksi atas 

kehangatan suara penyiar dan seringkali berpikir, bahwa penyiar adalah seorang 

teman.
17

 

c. Murah 

Dibandingkan dengan berlangganan media cetak atau harga pesawat televisi, 

pesawat radio relatif jauh lebih murah. Pendengarpun tidak dipungut bayaran 

untuk mendengarkan radio dan listrik yang digunakan pesawat radio tidak sebesar 

pesawat TV. 

d. Fleksibel 

Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan  hal lain, atau tanpa 

mengganggu aktivitas lain seperti: mengemudi, belajar,  dan membaca koran.
18
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6. Kelemahan Radio 

Kelemahan radio antara lain sebagai berikut: 

a. Selintas. Siaran radio cepat hilang dan gampang dilupakan, apalagi kalau 

tidak terlalu konsen mendengarkannya. Pendengar tidak bisa mengulang 

apa yang didengar, tidak bisa seperti pembaca koran bisa mengulang 

bacaan dari awaltulisan. 

b. Batasan waktu. Waktu siaran radio relatif terbatas, hanya 24 jam sehari, 

berbeda dengan surat kabar bisa menambah jumlah halaman dengan 

bebas. Waktu 24 jam sehari tidak bisa ditambah menjadi 25 jam 

ataulebih. 

c. Beralur linier. Artinya, program siaran disajikan dan dinikmati pendengar 

berdasarkan urutan atau program siaran sudah ada, tidak bisa meloncat-

loncat. Berbeda dengan surat kabar, pembaca bisa langsung ke halaman 

tengah, akhir, atau langsung ke rubrik yang ia suka. 

d. Mengandung gangguan. Artinya gangguan sinyal, seperti timbul-

tenggelam dan gangguan teknis atau tidak jernih.
19

 

 

7. Sifat Penyiaran 

Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan 

sifat berbeda dengan media massa lainnya, bahkan di antara sesama media 

penyiaran, misalnya antara radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat. 

Media massa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media massa 

elektronik, tetapi mempunyai ciri dan sifat berbeda, terlebih lagi dengan media 
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massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Media cetak dapat dibaca kapan saja 

tetapi televisi dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan tidak dapatdiulang. 

Radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang tetapi 

tidak menguasai waktu, sedangkan media cetak menguasai waktu tetapi tidak 

menguasai ruang. Artinya, siaran dari suatu radio dapat diterima dimana saja 

dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat 

didengar kembali (tidak menguasai waktu). Media cetak untuk sampai kepada 

pembacanya memerlukan waktu (tidak menguasai ruang) tetapi dapat dibaca 

kapan saja dan dapat diulang-ulang. Karena perbedaan sifat inilah yang 

menyebabkan adanya jurnalistik televisi, jurnalistik radio dan juga jurnalistik 

cetak, namun semuanya tetap tunduk pada ilmu induknya, yaitu ilmu 

komunikasi.
20

 

 

8. Teknik Penyiaran Radio 

a. Rekaman 

Pengertian rekaman secara umum adalah segala sesuatu yang tertangkap 

oleh penglihatan, pendengaran, ingatan dengan atau tanpa bantuan peralatan lain, 

kemudian diwujudkan dalam material keras atau lunak. Subyek dari media rekam 

dapat manusia atau mesin, sedangkan obyeknya adalah benda-benda di alam 

sekitarnya hasilnya berupa suara. Produksi acara rekaman merupakan kerja 

produksi penyiaran radio untuk siaran tunda atau tidak langsung. Kelebihan dari 

siaran tidak langsung ini adalah bagian produksi bisa melakukan pengeditan dari 
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siaran dakwahnnya, sehingga kesalahan pengucapan dari da’i bisa dihindari 

sedangkan kekurangannya dakwah dengan teknik rekaman, yaitu tidak ada 

interaksi antara da’i dan mad’u secara langsung artinya tidak ada tanya jawab 

antara keduanya.
21

 

b. Siaran Langsung 

Siaran langsung merupakan acara yang dikerjakan secara langsung, kerja 

satu kali, hanya ada satu kali kesempatan untuk memperbaiki dan tidak bisa 

menghentikan suatu siaran seenaknya saja saat siaran berlangsung jika ada hal 

yang tidak benar. Kelebihan siaran secara langsung adalah adanya dialog 

interaktif antara komunikator dan komunikan, jadi dalam siaran langsung ini 

pihak komunikanbisa menanyakan langsung seputar masalah keagamaan yang 

bisa menambah pengetahuan agama Islam serta mendorong dan membina 

generasi untuk berakhlak mulia. 

Agar program siaran khususnya siaran keagamaan melalui media radio dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta dapat menembus ruang dan waktu 

tanpa batas, ini perlu dikemas dengan baik bagaimana suatu siaran keagamaan 

atau dakwah menjadi panutan dan diterima masyarakat secara lugas dan 

menyenangkan, memiliki daya tarik dan berhasil guna untuk audien. Bagi 

pengelola radio harus kreatif dalam menentukan materi yang akan ditayangkan, 

hendaknya dikemas semenarik mungkin, yaitu mengangkat tema-tema aktual, hal 

ini membutuhkan suatu kreatifitas sehingga program tersebut mampu menarik 

hati pendengar. Tidak kalah pentingnya lagi adalah tokoh yang akan ditampilkan 
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hendaknya menggambarkan citra akhlak yang baik dan berpengetahuan luas.
22

 

 

9. Jenis – Jenis Penyiaran 

Undang-Undang penyiaran di Indonesia membagi jenis stasiun penyiaran ke 

dalam empat jenis. Keempat jenis stasiun penyiaran itu adalah : 

1. Penyiaran Swasta 

Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang menjalankan 

usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Lembaga ini menjual 

usaha berupa waktu tayang (air time), iklan, dan usaha lain yang sah terkait 

dengan penyelenggaraan penyiaran. Di Indonesia untuk menjalankan usaha 

penyiaran terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari negara setelah memperoleh 

persetujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

2. Penyiaran Publik 

Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran tidak bersifat 

komersial (tidak menjual usaha berupa tayangan dan iklan) serta berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentingan publik. Sumber pendanaan penyiaran 

publik berasal dari negara, iuran, iklan, dan donatur yang tidak mengikat. Hakikat 

penyiaran publik adalah diakuinya supervisi dan evaluasi publik pada level yang 

signifikan. Bagi penyiaran publik, iklan bukanlah “haram”. Tergantung 

bagaimana publik ikut menentukan berapa pembatasan penayangan iklan 

perjamnya, dan iklan mana yang cocok bagi penyiaran publik.
23
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3. Lembaga Penyiaran Komunitas 

Sama seperti penyiaran publik, penyiaran komunitas tergolong wacana baru 

bagi dunia penyiaran di Indonesia. Penyiaran komunitas adalah suatu lembaga 

yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran 

secara netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak komersial, 

dan melayani kepentingankomunitas. Karena khusus melayani komunitas, maka 

lembaga penyiaran komunitas boleh menggunakan bahasa daerah sesuai dengan 

komunitas yang dilayaninya. 

Di Indonesia mendirikan penyiaran komunitas persyaratannya sangat ketat. 

Antara lain dilarang menjadi media partisan, tidak terkait dengan organisasi atau 

lembaga asing dan bukan anggota komunitas internasional, tidak terkait organisasi 

terlarang, tidak untuk kepentinganpropaganda. 

Di Indonesia penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh 

komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara 

independen/netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah yang terbatas, tidak 

komersial, serta melayani kepentingan komunitas. Karena khusus melayani 

komunitas, maka lembaga penyiaran ini boleh menggunakan bahasa daerah sesuai 

dengan komunitas yang dilayaninya. Bahwa penyiaran komunitas tidak boleh 

komersial mungkin sifatnya debatable. Tetapi yang penting adalah penyiaran 

komunitas tidak boleh dimiliki atau berafiliasi dengan kelompok usaha yang 

mencarai untung semata. Bahkan, untuk dana awal dan operasional dilarang 

menerima sumbangan dari pihak asing. Penyiaran komunitas juga dilarang 

melakukan siaran iklan. Siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan 



 
 

masyarakat. Lalu dari mana datangnya dana operasionalnya? Biaya diperoleh dari 

kontribusi komunitas yang menjadi pemilik lembaga penyiaran komunitas 

tersebut. 

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan 

Lembaga penyiaran berlangganan merupakan bentuk penyiaran yang 

memancar luaskan atau menyalurkan materinya secara khusus kepada pelanggan 

melalui radio, televisi, multi media, atau media informasi lainnya. Di Indonesia 

saat ini terdapat dua provider TV berlangganan yakni Kabel Vision dan Indo 

Vision.
24

 

 

10. Radio sebagai Media Dakwah 

Menurut Syukir
25

, media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah. Media dakwah ini 

dapat berupa barang (material), orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya. 

Dalam arti sempit, media dakwah dapat diartikan sebagai alat bantu dakwah. 

Sebagai alat bantu, media dakwah memiliki peranan atau kedudukan sebagai 

penunjang tercapainya tujuan dakwah. Artinya, sebenarnya proses dakwah tanpa 

adanya media dakwah masih dapat mencapai tujuannya. Namunsebagai sistem 

dakwah, media bukan hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi sebagai salah satu 

komponen dakwah yang memiliki peranan dan kedudukan sama dengan 

komponen-komponen yang lain, seperti subyek dakwah, obyek dakwah, materi 

dakwah dan metode dakwah. Apalagi dalam penentuan strategi dakwah yang 

memiliki azas efektifitas dan efisiensi, peranan media dakwah menjadi tampak 
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jelas pentingnya. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sebagai 

bagian dari perkembangan kehidupan manusia, penggunaan media dakwah juga 

mengalami perkembangan. Media dakwah pada awalnya menggunakan media 

tradisional, kemudian berkembang menjadi lebih banyak variasinya dengan 

menggunakan sentuhan-sentuhan teknologi media massa modern, baik dengan 

media cetak (buku, koran, majalah, tabloit) maupun dengan media elektronik 

(radio, televisi, film, VCD, internet dan lain sebagainya). Dari sekian banyak 

variasi hasil teknologi infomasi dan komunikasi yang dapat dipergunakan sebagai 

media dakwah diantaranya adalah media radio (media auditif). 

Media auditif dalam pemahaman komunikatif merupakan alat komunikasi 

yang berbentuk hasil teknologi canggih dalam wujud hardware, media uaditif 

dapat ditangkap melalui indra pendengaran. Perangkat auditif ini pada umumnya 

adalah alat-alat yang dapat dioperasionalisasikan sebagai sarana penunjang 

kegiatan dakwah. Penyampaian materi dakwah melalui media auditif 

inimenyebabkan dapat terjangkaunya sasaran dakwah dalam jarak jauh. Alat 

auditif ini efektif untuk kepentingan penyebaran informasi atau penyampaian 

kegiatan dakwah yang cenderung persuasif. 

Dalam kegiatan dakwah keberadaan radio sangat penting dalam penyampaian 

materi dakwah dalam bentuk-bentuk pidato dan ceramah. Pesawat radio dapat 

menjangkau mad’unya dalam jarak jauh dan meluas. Oleh karena itu pesawat 

radio merupakan media yang efektif dalam penyampaian dakwah untuk semua 

kalangan. Kelebihan dakwah melalui radio terletak pada efektifitas dan efesiensi 



 
 

berdakwah. Hal ini nampak dari adanya bentuk yang sederhana tanpa harus 

bertemu antara da’i dan mad’unya.
26

 

 

B. Kajian tentang Dakwah 

1. Makna dan Definisi Dakwah 

Di antara makna dakwah secara bahasa adalah:An-Nida artinyamemanggil, 

menyeru; ad-du’a ila sya’i, artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu dan 

memohon atau meminta, ini yang sering disebut dengan istilah berdo’a. 

Yang dimaksud di sini Allah mengajak hamba-Nya untuk melakukan sesuatu 

yang menyebabkan mereka masuk ke surga, yaitu berpegang teguh kepada 

agamanya. Orang mengajak ke arah ketaatan dan berbuat ma’ruf disebut sebagai 

seorang da’i.
27

  

Banyak pendapat tentang definisi dakwah di antara pendapat itu sebagai 

berikut: 

Syeikh Ali Mahkfuz memberikan definisi dakwah sebagai dorongan manusia 

agar berbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan 

dan melarang mereka dari perbuatan munkar agar mereka mendapat kebahagiaan 

di dunia dan akhirat.
28

 

Nasruddin Latif mendefinisikan dakwah sebagai setiap usaha atau aktivitas 

dengan lisan atau tulisan dan lainnya, bersifat menyeru, mengajak, memanggil 

manusia untuk beriman dan mentaati Allah SWT. sesuai dengan garis-garis 
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aqidah dan syari’at serta akhlakIslamiyah. 

H. Sudirman memberikan pengertian dakwah ialah usaha untuk 

merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari baik bagi 

kehidupan seseorang, maupun kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata 

hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia untuk 

memperoleh keridlaan Allah SWT.
29

 

Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam 

perumusan, tetapi apabila diperbandingkan satu sama lain dapatlah diambil 

kesimpulan antara lain: 

a. Dakwah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas 

dilakukan dengan sadar dansengaja. 

b. Usaha yang diselenggarakan berupa mengajak orang untuk beriman dan 

mentaati Allah swt. atau memeluk agama Islam, amar ma’ruf nahi munkar, 

perbaikan dan pembangunanmasyarakat. 

c. Proses penyelenggaraan usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridlai AllahSWT. 

Usaha dilaksanakan dalam rangka dakwah merupakan suatu proses dilakukan 

dengan sadar dan sengaja. Arti proses merupakan serangkaian perbuatan 

mempunyai suatu maksud tertentu, yang memang dikehendaki oleh pelaku 

perbuatan itu. Sebagai proses, usaha dakwah tidaklah mungkin dilaksanakan 

secara sambil lalu dan seingatnya saja melainkan harus dipersiapkan dan 

direncanakan secara matang. Usaha dakwah tidak mungkin diharapkan dapat 
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mencapai apa yang menjadi tujuannya dengan hanya melakukan sekali perbuatan 

saja, tetapi harus melakukan serangkaian atau serentetan perbuatan disusun secara 

tahap demi tahap, dengan sasarannya masing-masing ditetapkan secara rasionil 

pula.
30

 

Untuk itu agar dakwahnya bisa diterima masyarakat maka seorang da’i harus 

mengetahui massa atau jama’ah sebelum berdakwah. Biasanya jama’ah yang 

hadir dalam acara pengajian, ada tiga macam golongan yaitu: 

1. Golongan Abstracte Massa, ialah masyarakat yang masih kuat adat dan 

tradisinya, dan masih berakar paham tahayul dan ramalan- ramalan, sehingga 

akal dan pikiran dikuasai oleh adat dan tahayul itu. Manusia ini, sentimennya 

tinggi dan kecerdasan rendah. Berdakwah kepada masyarakat yang begini, 

tidak seharusnya secara ilmiah dengan menggunakan dalil-dalil hukum akal, 

rasional, tapi lebihbaik memperbanyak kisah dan riwayat, mengarah kepada tujuan 

hendak dicapai oleh seorang ahli dakwah. 

2. Golongan Concrete Massa, adalah masyarakat sudah tinggi peradabannya dan 

sudah banyak ilmu pengetahuan umum, seperti manusia sudah lama tinggal di 

kota-kota besar. Masyarakat ini kurang sentimen dan tinggi kecerdasanya. 

Berdakwah kepada masyarakat ini harus secara ilmiah dengan memakai 

hukum akal dan rasional, dengan ringkas, tegas dan pantas. Bagi mereka, 

terpenting bukan cerita dan riwayat, tapi fakta sejarah yang cukupdata-

datanya. 

3. Golongan Manigte Massa, merupakan masyarakat tergabung dari Abstracte 

Massa dan Concrete Massa, seperti di masjid, bioskop, dan di pasar. 
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Berdakwah kepada mereka harus memilih cara antara kedua golongan di 

atas.
31

 

2. Metode Dakwah 

 

Metode dalam bahasa Arab disebut minhaj/manhaj yang berarti jalan atau 

cara yang jelas (Safrodin, 2008: 37).
32

 Dalam bahasa Yunani, methodhus berarti 

cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris method dijelaskan dengan 

metode atau cara. Metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk 

pelaksanaan suatu atau cara kerja. Dakwah adalah cara digunakan subjek dakwah 

untuk menyampaikan materi dakwah atau biasa diartikan metode dakwah adalah 

cara-cara dipergunakan oleh seorang da’i untuk menyampaikan materi dakwah 

yaitu al-Islam atau  serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
33

 

Sumber metode dakwah yang terdapat di dalam al-Qur’an menunjukkan 

ragam banyak, seperti hikmah, nasihat yang benar dan mujadalah atau diskusi 

dengan cara paling baik. Dari sumber metode itu tumbuh metode-metode 

merupakan operasionalisasinya yaitu dakwah dengan lisan, tulisan, seni dan bil-

hal. Dakwah dengan lisan berupa ceramah, seminar, simposium, diskusi, khutbah, 

sarasehan dan lain-lain. Dakwah dengan tulisan berupa buku, majalah, surat 

kabar, spanduk, pamflet, lukisan-lukisan. Dakwah bil-hal berupa perilaku yang 

sopan sesuai dengan ajaran Islam, memelihara lingkungan, mencari nafkah 

dengan tekun, sabar, semangat, kerja keras, menolong sesama manusia, misalnya 

mendirikan rumah sakit, memelihara anak yatim piatu, mendirikan lembaga 
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pendidikan, mendirikan pusat-pusat pencaharian nafkah seperti pabrik, pusat 

pembelanjaan. Seni meliputi seni lukis, seni tari, seni suara atau musik, dan lain-

lain.
34

 

Metode pertama dari pendekatan dilakukan, untuk memahami 

“hikmah”baik itu secara etimologi, maupun pemakaiannya dalam al- Qur’an dan 

pengertian yang diberikan oleh ahli tafsir, bahwa hikmah dipahami dalam bahasa 

al-qur’an tidak sama dengan hikmah dipahami dalam bahasa Indonesia, dengan 

arti “bijaksana”. Jadi hikmah dijadikan sebagai metode dakwah dalam ayat 125 

surah an-Nahl tersebut ialah penyampaian ajaran Islam untuk menyampaikan 

orang kepada kebenaran dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketajaman 

rasional atau akal si penerimadakwah. 

Metode kedua, mauizad hasanat pelajaran yang baik: mauizad hasanat 

apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, secara jelas dapat diartikan 

pelajaran baik. Mauizat sebagai metode dakwah dengan menggunakan 

argumentasi tepat sehingga orang yang diseru (audien objek) menjadi puas 

menerima pelajaran (materi yang diberikan). 

Metode ketiga, mujadalat, secara etimologi kata mujadalat berasal (j-d-l) 

artinya membantah. Pada ayat 125 surah an-Nahl berisikan perintah kepada Nabi 

Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam, salah satu caranya adalah 

mujadalat (membantah orang yang sedang dihadapi diseru dengan bantahan 

baik). Dalam bahasa dakwah, dapat dikatakan dakwah dalam bentuk terbuka.
35

 

Mujadalat (debat) sebagai metode dakwah pada dasarnya mencari 
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kemenangan, dalam arti menunjukkan kebenaran dan kehebatan Islam. Dengan 

kata lain debat adalah mempertahankan pendapat dan idiologinya agar diakui 

kebenaran dan kehebatannya oleh orang lain.
36

 Seorang da’i apabila dibantah 

tentang suatu pesan disampaikannya, ia harus memberikan sanggahan (jawaban) 

terhadap bantahan tersebut. Apabila dapat sanggahan lagi dari jawaban yang ia 

berikan, ia harus kembali memberikan jawaban dengan argumentasi yang lebih 

jelas, hingga sampai pada suatu kebenaran. 

Berdasarkan pada kemampuan (potensi) manusia, metode dakwah itu dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Metode bil qolbi yaitu cara kerja dalam melaksanakan dakwah (amar ma’ruf 

nahi munkar) sesuai dengan potensi aktual hati manusia sifatnya meyakini 

dan menolak dakwah. 

2. Metode bil lisan yaitu cara kerja mengikuti sifat dan prosedur lisan dalam 

mengutarakan cara-cara, keyakinan, pandangan, danpendapat. 

3. Metode bil yaad yaitu suatu cara kerja mengupayakan terwujudnya ajaran 

Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial dengan cara mengikuti prosedur 

kerja potensi manusia berupa hati, pikiran, lisan dan tangan fisik tampak 

dalam keutamaan kegiatan operasional.
37

 

3. Prinsip-Prinsip Dakwah 

Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala 

ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten 
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serta konsekuen. Usaha penyebarluasan Islam dan realisasi terhadap ajarannya 

adalah melalui dakwah. Semakin ke depan dakwah makin berat dan komplek 

karena kemajuan IPTEK, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan cara berpikir, sikap maupun tingkah laku manusia. Dari dimensi yang 

satu, kemajuan IPTEK memang telah membuat manusia lebih sempurna dalam 

menguasai, mengolah dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan 

hidup mereka. Tetapi dari dimensi lain, kemajuan IPTEK justru menimbulkan 

dampak sampingan yang kurang menguntungkan, bahkan mengancamkehidupan 

mereka sendiri. Misalnya, timbul polusi biologis, kimiawi, perusakan, dan 

semakin merosotnya nilai-nilai kemanusiaan. 

Pendapat A. Hasyimi, bahwa manusia menurut tabiatnya sering menyuruh ke 

arah kesalahan dan menuju kelembah kehinaan karena mengikuti hawa nafsu 

yang memang cenderung amarah. Karena itu untuk mendorong mereka kepada 

kebenaran dan memaparkan mereka agar istiqomah atas kebenaran itu 

memerlukan kesungguhan berarti dan dakwah beruntun.
38

 Untuk menjadikan 

dakwah itu efektif, masyarakat dakwah khususnya para da’i harus memahami 

prisip-prinsip dakwah di antaranya: berdakwah harus dimulai kepada diri sendiri 

kemudian menjadikan keluarganya sebagai contoh bagi masyarakat, secara 

mental da’i harus siap menjadi pewaris para nabi yakni mewarisi kejuangan yang 

berisiko, da’i harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk 

dapat memahami pesan dakwah, dalam menghadapi kesulitan da’i harus bersabar, 

jangan bersedih atas kekafiran masyarakat dan jangan sesak nafas terhadap tipu 
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daya mereka.
39

 

Dakwah Islamiyah adalah konsepsi lengkap, mengandung ilmu pengetahuan 

yang dibutuhkan manusia agar mereka dapat melihat tujuan akhir dari 

kehidupannya dibanding manfaat kekinian. Selain itu, agar mereka dapat 

menyelami rahasia-rahasia hidup ini, karena perubahan masa selalu terjadi dan 

menuju kemajuan baik maddiyah maupun rohaniyah. Telah dijelaskan bahwa 

perintah dakwah adalah logika, kebenaran dan keberanian menghadapi tantangan 

maupun rintangan, karena berdakwah berada di atas jalan yang lurus. Dari sini 

dapat dimengerti bahwa dakwah yang kaffah adalah dakwah dibangun atas 

prinsip ajaran dan alasan baik, dan para pendakwah adalah orang-orang benar 

perkataannya dan mulia perbuatannya agar menimbulkan keselamatan, terhindar 

dari fitnah di dunia maupun akhirat. 

Dari penjelasan di atas secara ringkas dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip dakwah antara lain: 

1. Penegakkan kebenaran dan jalan yanglurus. 

 

2. Berlandaskan kepada akal (logika) tuntunan dan ilmupengetahuan. 

 

3. Prinsip kontinuitas dan kelanggengan yang garis-garisnya merupakan 

penunjukkan Allah pelaksanan perintah-Nya. Disampaikan penuh keberanian 

dan keihklasan.
40

 

4. Dakwah sebagai Proses Persuasif dan Interaksi Sosial 

 

1. Proses Komunikasi Persuasif 

Proses persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku. 
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Istilah persuasif bersumber pada kata Latin “persuasion” memiliki kata kerja 

“persuadere” yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. 

Para ahli komunikasi sering menekankan bahwa  persuasif adalah kegiatan 

psikologis. Dalam pengertian lebih luas, persuasive dapat diartikan sebagai suatu 

proses mempengaruhi pendapat, dan tindakan orang dengan menggunakan 

manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak atas kehendaknya 

sendiri.Penegasan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan pembedaan dengan 

coersi. Karena akibat yang ditimbulkan dari kegiatan persuasif adalah nilai 

kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang. Sedangkan kegiatan coersi adalah 

perubahan sikap, pendapat, atau perilaku dengan perasaan terpaksa karena 

diancam, menimbulkan perasaan tidak senang. 

Maksud komunikasi persuasif dalam kerangka dakwah adalah komunikasi 

yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis mad’u dalam rangka 

membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan melaksanakan ajaran 

Islam. Agar dalam proses komunikasi persuasif itu mencapai tujuan dan 

sasarannya, maka seorang da’i perlu melakukan perencanaan secara matang. 

Sedangkan, perencanaan dilakukan didasarkan komponen-komponen proses 

komunikasi.
41

 

Bagi seorang da’i atau komunikator, suatu pesan dakwah yang akan 

dikomunikasikan sudah jelas isinya, tetapi perlu dijadikan pemikirannya adalah 

pengelolaan pesan (message management). Pesan harus ditata sesuai dengan diri 

komunikan atau mad’u sesuai yang akan dijadikan sasaran. Komunikator harus 
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terlebih dahulu melakukan komunikasi interpersonal artinya komunikasi dengan 

diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, bertanya untuk diri sendiri untuk 

dijawab oleh diri sendiri. Siapa mad’u yang akan dijadikan sasaran? Apakah 

seseorang atau kelompok orang? Apakah masyarakat atau keseluruhan? Jika 

hanya seorang bagaimana dengan kondisinya, pendidikannya, latar belakangnya, 

ideologinya dan lain-lain? Jika kelompok orang, apakah kelompok kecil atau 

kelompok besar? Apakah homogen atau heterogen? 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, akan bersangkutan langsung 

dengan penentuan media, jika memang memerlukan media, maka media mana 

yang harus dipilih dari sekian banyak jenis media yang ada. Apabila mad’u 

sebagai komunikan akan dijadikan sasaran sudah jelas, media diperkirakan 

memadai juga telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah untuk menata pesan 

dakwah. Komunikasi persuasif, dimulai dengan membangkitkan perhatian mad’u. 

Upaya ini dilakukan tidak hanya bicara dengan kata-kata indah, tetapi juga dengan 

penampilan ketika menghadapi khalayak. 

Upaya membangkitkan perhatian tersebut dapat dilakukan dengan kontak 

visual yaitu dengan mengarahkan pandangan kepada seluruh mad’u. Dengan cara 

itu, mad’u akan merasa lebih diperhatikan dan diajak bicara oleh da’i. Mereka pun 

akan merasa dituntut untuk memperhatikan juru dakwah, sehingga menjadi 

hubungan timbal balik sangat kuat antara da’i dan mad’u.
42

 

2. Proses InteraksiSosial 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa 
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interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Pergaulan hidup 

baru akan terjadi apabila orang-orang atau kelompok manusia bekerjasama dan 

saling berbicara.
43

 Ini berarti dapat dikatakan secara umum, bahwa interaksi 

merupakan kegiatan memungkinkan terjadinya hubungan antara seseorang dan 

orang lain, yang kemudian diaktualisasikan melalui praktek komunikasi. Dua hal 

tersebut, mempunyai hubungan terikat sehingga diperlukan pemetaan untuk 

memahami secara mendalam. 

Komunikasi merupakan salah satu syarat penting terciptanya interaksi sosial 

dalam kehidupan masyarakat setelah adanya kontak sosial. Karena interaksi sosial 

tersebut merupakan faktor utama adanya kehidupan sosial.
44

 Mengingat kembali 

bahwa arti terpenting dari komunikasi adalah berbicara, menyampaikan pesan, 

informasi, pikiran, perasaan, gagasan dan pendapat dilakukan seseorang kepada 

yang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik.
45

 Orang 

bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan oleh orang lain itu. Dapat dikatakan bahwa dakwah itu merupakan 

suatu proses komunikasi, tetapi tidak semua proses komunikasi merupakan proses 

dakwah. Komunikasi dakwah dapat dibedakan dari bentuk komunikasi lainnya 

dalam beberapa hal yaitu siapakahpelakunya, apakahpesan-pesannya, 

bagaimanakahcaranya dan apakah tujuannya.
46

 

Ada beberapa hal harus diperhatikan dalam komunikasi dakwah untuk 

mempengaruhi dan mempermudah perubahan sikap antara lain: 
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Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 54 
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Ilaihi, Wahyu. 2006. Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana. h. 131 
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Muis, A. 2001. Komunikasi Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 36 
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Tasmara, Toto. 1997. Komunikasi Dakwah. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 39 



 
 

1. Isi pesan tidak terlampau jauh dari Frame of reference dan Field of experience. 

2. Sumber memiliki nilai credibility dihadapankomunikan. 

3. Memilih cara yang tepat. 

Dengan demikian untuk mencapai suatu pemahaman persepsi yang sama, 

maka komunikasi atau interaksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti 

telah di sebutkan diatas. Dapat diartikan bahwa dalam kegiatan dakwah pasti 

selalu ada proses interaksi, yaitu hubungan antara da’i dan mad’u. Interaksi dalam 

hal ini ditunjukkan untuk mempengaruhi mad’u yang akan membawa perubahan 

sikap sesuai tujuan dakwah.
47

 

 

 

C. Kajian Relevan 

Berikut ini adalah beberapa judul skripsi dimana penulis telah menjadikan 

bagian kajian yang relevan demi mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti serta menjadi bahan pertimbangan pengangkatan judul ini. Adapun kajian 

relevannya adalah sebagai berikut: 

1. Liya Antika, tahun 2011, berjudul “Analisis Teknik Penyiaran Dakwah Di 

Radio Swara Juana 87.6 FM”, yang mana di dalamnya membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyiaran radio dan bagaimana analisis 

tekniknya. 

2. Ardiansyah Nasution, tahun 2010, berjudul “Strategi Radio Prambors Dalam 

Upaya Mempertahankan Pendengar Siaran Putuss Sama Nataya Di Radio 

Prambors Yogyakarta. 
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Ilaihi, Wahyu. 2006. Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana. h. 132 



 
 

3. Ahmad Amsul, tahun 2013, berjudul “Analisis Program Siar Dakwah dan 

Faktor Pendukung Serta Faktor Penghambat Radio HIZ FM Surakarta. 

Relevansinya dalam penelitian ini yang berjudul “Persepsi Mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Terhadap Konten Dakwah Pada Siaran 

Radio Fajar 107.7 FM” adalah adanya pembahasan variabel yang sama yakni 

subjek penelitiannya seperti teknik penyiaran radio dan tawaran atau solusi 

terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam penyiaran radio. Menariknya 

judul ini adalah, selain berorientasi pada peningkatan siaran radio. Penelitian ini 

pula dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan pada lingkup 

dunia penyiaran Radio Fajar di IAIN Kendari. 
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