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ABSTRAK 

STRATEGI KOMUNIKASI PENYIAR  

DALAM MENYAMPAIKAN PESAN-PESAN DAKWAH  

DI D!RADIO LAMPUNG 

 

Oleh 

Woro Purdiningtiyas 

1441010201 

 

 Radio merupakan media massa yang menyampaikan isi pesannya berupa 

informasi, hiburan, berita, dan pendidikan dengan cara audio. Radio D!Radio 

merupakan media yang sampai saat ini tetap eksis dan terus berkembang dalam 

memberikan informasi terupdate bagi pendengarnya. D!Radio memiliki peran yang 

besar juga dalam Dakwah Islam dan memberikan pemahaman terhadap keagamaan 

khususnya agama Islam dalam era digital saat ini, melihat realita tersebut, media 

harus pintar dalam mengemas dan menyajikan siaran radio yang sesuai dengan minat 

khalayak dalam mendengarkan berita di radio. Jadi, D!Radio harus mempunyai 

strategi-strategi kreatif dan trobosan-trobosan baru yang menarik dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. 

 Strategi komunikasi menjadi sangat penting untuk berkembangnya program 

dakwah melalui media Radio, strategi yang digunakan dalam siaran supaya 

pendengar bertambah. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk 

melakukan analisis dengan menggunakan teori komunikasi Harold D. Lasswell 

dengan teori komunikasi Melvin L. DeFluer. Kedua teori tersebut pada intinya sama 

yaitu bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi strategi. 

 Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode interview sebagai metode pokok, sedangkan metode lain yang menunjang 

untuk melengkapi dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan dokumentasi 

serta menggunakan cara berfikir induktif. 

 Dalam penelitian ini terdapat faktor penunjang yaitu D!Radio menggunakan 

strateginya dengan kreatifitasnya merangkai kata-kata menjadi sebuah pesan yang 

bermanfaat untuk pendengar, sedangkankan faktor penghambatnya adalah masih 

kurangnya penyiar yang berkualitas dalam melakukan siaran dakwah tersebut. Maka 

dari hasil penelitian menunjukan tema di lapangan adalah strategi D!Radio. 

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan strategi komunikasi yang digunakan 

penyiar D!Radio, bahwa D!Radio kreatif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah 

karena penyiarnya selalu gencar dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah pesan 

untuk mengajak pendengar agar tertarik menyimak dan mendengarkan apa yang 

siarkan dan juga mengajak agar sebagai umat Islam selalu mengubah tingkah laku 

menjadi lebih baik lagi sesuai dengan ajaran Islam. 

 

Kata Kunci: Strategi Komunikasi Penyiar, Radio D!Radio, Pesan-pesan Dakwah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul Skripsi “STRATEGI 

KOMUNIKASI PENYIAR DALAM MENYAMPAIKAN PESAN-PESAN 

DAKWAH DI D!RADIO LAMPUNG”, maka terlebih dahulu ditegaskan maksud 

judul tersebut sebagai berikut:  

Strategi adalah akal untuk mencapai maksud.
1
 Maksud strategi adalah 

bagaimana langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Strategi di sini dimaknai sebagai suatu rangkain kebijakan tentang rencana suatu 

kegiatan yang dijalankan oleh D! Radio Lampung 94,4 FM agar bisa terus 

berkembang dan bersaing dengan media lain dalam ikut menyampaikan informasi 

pada masyarakat. 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 

orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
2
 suatu proses di 

mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat 

menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan 

orang lain. 

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai satu tujuan. Strategi komunikasi 

                                                           
1
Hamzah Ahmad, Amanda Susanto, Kamus Pintar Bahasa Indonesia. (Surabaya: Fajar 

Mulya, 1996), h. 352. 
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), ed. 3, cet. 4. h. 354. 
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merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk 

mencapai suatu tujuan.
3
 

Penyiar adalah mutu baik buruknya sesuatu.
4
 Penyiar dapat mengerti 

bagaimana kepandaian, kecakapan seseorang dalam menyajikan acara siaran sehingga 

dapat membuat pendengar tertarik untuk mendengarkan.  

Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat 

orang lain.
5
 Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi menyatakan 

bahwa dalam proses komunikasi, pengertian pesan adalah sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima.
6
 Pesan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesan 

dakwah yang ada di D!Radio Lampung 94,4 FM. 

Dakwah secara bahasa berasal dari kata da`a, yad`u, da`wan, du`a.
7
 Yang 

diartikan sebagai mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan 

permintaan. dakwah yang dimaksud di sini adalah kegiatan dakwah yang dilakukan 

D!Radio saat memberikan pengetahuan kepada audiens khususnya tentang ajaran 

Islam. 

Pesan dakwah adalah nasehat dalam bentuk suara, gambar, atau karakter baik 

yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima 

siaran dalam rangka mengajak manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan 

                                                           
3
Onong Uchjaya Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 301. 
4
Pius A. Partanto, M.Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popoler, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 

394. 
5
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), ed. 3, cet. 4. h. 505. 

6
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), ed. 2. cet. 

13. h. 153. 
7
Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. 1, 

cet. 2, h. 17. 
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perintah Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dimaksud 

dengan siaran dakwah di sini yaitu siaran yang berada di jam-jam tertentu yang 

diselipkan kata-kata untuk mengajak muda mudi yang mendengarkan agar melakukan 

suatu kebaikan. 

Maksud dari judul: “STRATEGI KOMUNIKASI PENYIAR DALAM 

MENYAMPAIKAN PESAN-PESAN DAKWAH DI D!RADIO LAMPUNG” yaitu 

penelitian dengan fokus penelitian tentang bagaimana strategi komunikasi penyiar 

dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. 

 

B. Alasan Memilih Judul      

1. Alasan secara objektif: 

a. Radio sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada khalayak dengan 

menggunakan unsur audio.  

b. D!Radio salah satu radio yang banyak digemari oleh anak muda di Lampung.  

c. Pelaksanaan dakwah selalu terkait dengan media komunikasi dan media 

komunikasi sebagai alat bantu dalam pelaksaan dakwah.  

2. Alasan memilih judul secara subjektif: 

a. Penulis mengamati dan sering mendengarkan Radio ternyata D!Radio ini 

terdapat kata-kata dakwah pada waktu siaran di jam-jam yang tidak ditentukan. 

b. Lokasi D!Radio mudah aksesnya bila dijangkau menggunakan angkutan umum.  
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C. Latar Belakang Masalah   

Perkembangan strategi dan informasi telah banyak membawa perubahan 

dalam berbagai bidang. Berbagai macam media yang berkembang saat ini juga 

memberi kemudahan pada khalayak dalam mendapatkan hiburan dan informasi yang 

diinginkan cepat. Diantara media masa yang berkembang dengan baik di Lampung 

adalah radio.  

Media dakwah berarti alat dakwah, maka bentuknya adalah alat komunikasi. 

Salah satunya media elektronik seperti radio merupakan salah satu contoh hasil 

kemajuan teknologi komunikasi modern yang dapat dijadikan sebagai media dalam 

menyiarkan informasi. Peranan radio sebagai media penyiaran dewasa ini dipandang 

semakin penting sejalan dengan semakin banyaknya peminat media elektronik 

tersebut. Radio dapat berfungsi sebagai media expesi, komunikasi, informasi 

pendidikan dan hiburan. 

Keberadaan media radio cukup memiliki posisi yang strategis, hal tersebut 

karena radio mempunyai keistimewaan dibanding dengan media massa lainnya, radio 

dapat memindahkan informasi pada pendengarnya dalam waktu yang lebih cepat 

antara yang lainnya dengan cara membantu orang untuk lebih kreatif dengan 

melepaskan imajinasi sebebas-bebasnya, mengembangkan daya nalar keberbagai 

penjuru, sehingga berhasil menemukan suatu pemikiran yang cemerlang dan stabil. 

Media radio juga dianggap memiliki kekuasaan hebat, hal ini disebabkan tiga faktor, 

yakni: pertama, radio siaran sifatnya adalah langsung. Untuk mencapai sasarannya, 

yakni para pendengar, sesuatu hal atau program yang disampaikan oleh media radio 

tidaklah mengalami proses yang kompleks. Kedua, radio siaran tidak mengenal jarak 
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dan waktu. Selain waktu, ruangpun bagi media siaran tidak merupakan sebuah 

masala. Bagaimanapun jauhnya jarak sasaran yang akan dituju, dengan media radio 

akan mudah dicapainya. Ketiga, radio siaran mempunyai daya tarik yang kuat. Daya 

tarik ini ialah disebabkan oleh sifatnya yang serba hidup. Hal ini berkat ketiga unsur 

yang ada pada media radio, yakni: musik, kata-kata, (tentunya kata-kata yang 

disampaikan oleh seorang penyiar) dan efek suara. 

D! Radio terlahir dari ide kreatif anak-anak muda Lampung yang mencintai 

dunia radio dan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih fres, lebih 

fun dan berisi. Tidak hanya sekedar mengudara, tapi juga berusaha meninggalkan 

makna. Kekosongan radio anak muda di Lampung yang dinamis, inovatif dan itulah 

terbentuknya D!Radio Lampung, yang berfrekuensi di 94.4 FM. Dengan menjual 

tagline “Hits Terbaik Setiap Hari” D!Radio lampung hadir mengisi fresh. Huruf “D” 

tidak hanya sekedar huruf. “D” meand Delightful, radio anak muda yang 

memposisikan diri sebagai teman aktifitas yang menyenangkan. Dengan lagu-lagu 

hits terbaik setiap hari. “D” Agents (sebutan untuk penyiar D!Radio) yang hamble, 

friendly, smart and fun, ditambah program siaran yang berisi, sesuai dengan 

segmentnya. Sebutan Agent itu sendiri karena mereka bertugas membuat hari-hari 

pendengar jadi delightfull, menyenangkan dengan segala aktifitas padat dan kadang 

membosankan yang pendengar jalani. D! Radio lahir pada tanggal 10 November 

2013, bertekad hanya memutarkan lagu-lagu yang paling hits setiap hari, dan program 

siaran yang berbeda dari radio lainnya di Lampung.
8
 

                                                           
8
Arkida Agung Wibowo, Manager D!Radio Lampung, Wawancara Pra-Survei,  29 September 

2017. 
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Dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh D!Radio menjadikan media ini 

banyak diminati oleh masyarakat dan menarik untuk didengarkan. Selain itu radio 

juga memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang 

buta, radio menstimulasikan begitu banyak suara dan berupaya menvisualisasikan 

ruang penyiar atau informasi penyiar melalui telinga pendengar. Dengan 

mendengarkan siaran radio disini pendengar bisa berimajinasi dengan bebas, terlebih 

lagi program siaran seperti ceramah agama atau talkshow tentunya butuh keahlian 

seorang penyiar dalam menyampaikan materi kepada audiens karena siaran radio 

yang hanya berupa audio agar pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan 

dengan baik. 

Untuk lebih meningkatkan jumlah pendengar tentunya perlu perbaikan dalam 

berbagai hal. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus diantaranya adalah 

strategi penyiar dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah di D!Radio. Penggunaan 

media juga harus menyesuaikan kondisi pada perubahan zaman. Adapun yang 

dilakukan para rasul dalam menyampaikan ajaran Islam yaitu menggunakan metode 

berbicara dan kontak langsung serta menggunakan bahasa yang dapat memberikan 

penjelasan bagi kaum yang hidup pada massa rasul merupakan metode yang sesuai 

untuk berdakwah.
9
 Itulah sebabnya keterampilan penyiar dalam menyampaikan 

sebuah siaran sangat diperlukan karena dengan narasumber yang baik maka program 

siaran yang disampaikan juga lebih menarik begitu juga pesan yang disampaikan bisa 

diterima dengan baik oleh pendengar. Zaman sekarang anak muda banyak yang 

berprilaku menyimpang dari ajaran agama, untuk itu siaran dakwah sebagai siraman 

                                                           
9
Syihata, Abdulah, Da`wah Islamiyah, (Jakarta: Departemen Agama: 1986), h. 30. 
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rohani para anak muda sangat dibutuhkan untuk membentuk pribadi yang lebih baik 

lagi. Tinggal menyesuaikan antara narasumber dan pendengarnya yang merupakan 

sebagian besar adalah anak muda. Sehingga unsur dakwah yang digunakan  untuk 

menyampaikan pesan dakwah yang dapat membuat pendengar merasa tidak bosan 

dan merasa enjoy ketika mendengarkan tausiyah dari narasumber.  

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah 

karena hal ini akan mempengaruhi hasil siaran acara tersebut. Terdapat berupa kata-

kata untuk mengajak para muda mudi yang mendengarkan D!Radio agar melakukan 

suatu kebaikan. Karena dakwah tidak harus dengan ceramah dan sesi tanya jawab 

saja, namun menyampaikan suatu kebaikan itu juga merupakan dakwah. Seperti 

dalam hadist yang artinya 

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari) 

Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang kita 

ketahui sekecil apapun ilmu tersebut, karena kita tidak tahu mungkin dari sedikit ilmu 

yang kita bagikan dapat memberi manfaat dan menjadi sebab hidayah bagi orang lain. 

Apalagi radio ini tergolong radionya anak muda, sehingga sangat cocok 

seperti apa yang diterapkan oleh penyiar D!Radio dengan menyelipkan kata-kata 

berupa ajakan kepada suatu kebaikan agar muda mudi yang mendengarkan dapat 

mengikuti dan tergerak hatinya. Untuk itu radio D!Radio melakukan beberapa stategi 

untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang mana ini merupakan upaya yang 

dilakukan agar penyiar D!Radio bisa menyajikan program siaran agama dengan baik. 

Strategi yang dijalankan oleh radio D!Radio tentunya akan memberikan dampak pada 

bagaimana peningkatan kualitas siaran dakwah yang ada, maka penulis tertarik untuk 
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meneliti bagaimana strategi penyiar D!Radio dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah.  

D. Rumusan Masalah 

Dengan melihat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana strategi komunikasi penyiar dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah di D!Radio Lampung? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui bagimana langkah yang dilakukan radio D!Radio dalam 

meningkatkan kualitas siaran dakwah dan pesan yang ingin disampaikan bisa 

diterima dengan baik oleh audiens. 

2.    Kegunaan    

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi keilmuan yang 

terkait dalam pengembangan ilmu komunikasi. Khususnya yang terkait dengan 

pengembangan kualitas siaran radio. 
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b. Secara Praktis: 

1) Bagi D!Radio, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai masukan terkait 

dengan bagaimana strategi komunikasi penyiar dalam menyampaikan pesan-

pesan dakwah dakwah. 

F. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Adi Sholehudin Sidiq, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah IAIN Raden Lampung, 2016. Skripsi dengan judul “Peran Radio 

Komunitas Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan (Studi pada Radio 

Komunitas Suara Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kaliawi Tanjung Karang 

Pusat)” Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana peran radio 

komunitas dalam meningkatkan kebersihan lingkungan masyarakat Kelurahan 

Kaliawi Tanjung Karang Pusat dan dalam masalah ini adalah kurangnya tingkat 

kebersihan lingkungan masyarakat Kaliawi Tanjung Karang Pusat. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi .
10

  

2. Nia Andesta, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Skripsi 

dengan judul “Produksi siaran dakwah Islamiyah di Radio Republik Indonesia 

                                                           
10

Adi Sholehudin Sidiq, Peran Radio Komunitas dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan 

(Studi pada Radio Komunitas Suara Kota Bandar Lampung), Skripsi Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016. 
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Bandar lampung”.
11

 Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana 

proses produksi program dakwah di RRI Bandar Lampung dan membahas apa 

saja kelebihan dan kekurangan proses produksi program dakwah hikma fajar. 

Oleh karena itu, penelitian ini bukan merupakan suatu pengulangan semata 

dari penelitian sebelumnya khususnya pada media radio. Dalam penelitian ini penulis 

hanya memfokuskan pada bagaimana strategi  D!Radio dalam meningkatkan kualitas 

siaran dakwah  agar bisa mengudara lagi dan menyajikan acara siaran yang menarik 

bagi pendengar.  

G. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, metode 

ilmiah adalah suatu kerangka landasan yang diikuti bagi terciptanya pengetahuan 

ilmiah.
12

 Untuk dapat memahami dan mempermudah pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan, serta untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpukkan. Agar penelitian ini berjalan, 

data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi atau objek yang 

bersifat alamiah. Dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel 

                                                           
11

Nia Andesta, Produksi Siaran Dakwah Islamiyah di Radio Republik Indonesia Bandar 

Lampung, Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2017. 
12

Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 

2003), h. 1. 
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sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan trigulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada makna dan generalisasi.
13

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Pengertian populasi menurut sugiyono dalam buku “Statistika Untuk 

Penelitian” adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari; objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.
14

 Menurut Suharsimi Arikunto 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
15

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyiar 

yang aktif dalam menyampaikan pesan dakwah dan pengurus D!Radio Lampung 

yang berjumlah 20 orang. Jadi keseluruhan populasi pada penelitian ini berjumlah 20 

orang. 

b.  Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang akan diteliti. Dinamakan penelitian sample apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sample. 
16

 maka dapat dipahami bahwa sample 

adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sample merupakan cermin 

dari populasi guna menggambarkan dalam melaksanakan penelitian. 

                                                           
13

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 15. 
14

Rosady Ruslan, Metodologi Penetian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2010), h.133. 
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), Cet, Ke-4, Edisi revisi III, h.62. 
16

Suharsimi Arikunto, Prodesur Penelitian, Op. Cit, h. 117. 
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Teknik sampling yang penulis gunakan yaitu teknik non random. Dalam 

sampling ini setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampling
17

 Sampel juga dapat diartikan sebagai sebagian populasi 

yang karakteristiknya hendak diteliti.
18

  mengingat populasi yang begitu banyak, 

maka dari itu penulis berkeyakinan bahwa tidak semua populasi menjadi sampel, 

dalam jenis sampel penulis menggunakan purposive sampling yaitu memilih 

sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.
19

   

Metode yang digunakan dalam sampel ini adalah purposive sampling yaitu 

penentuan sampel yang dilakukan dengan menggambil sampel yang memiliki ciri-ciri 

sehubungan dengan masalah penelitian.
20

 Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel 

dalam penelitian ini 4 orang tersiri dari : 3 orang yang berperan aktif dalam 

penyampaian pesan–pesan dakwah di D!Radio dan 1 orang yang berperan aktif 

mengatur jalannya siaran tersebut. Maka ditetapkan kriteria atau ciri–ciri dari 

populasi yang di jadikan sampel sebagai berikut : 

a) Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Radio D!Radio Lampung yang disiarkan 

pada frekuensi 94,4 FM dengan alamat Jl. KS. Tubun No.12, Rawa Laut, Bandar 

Lampung. 

                                                           
17

H. Ardial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), h.342. 
18

Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian , (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), Cet. Pertama,  h. 81.  
19

Ibid, hal. 113. 
20

Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1996), Jilid 1, hal 3.  
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b) Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian yang akan diteliti adalah tentang bagaimana upaya D!Radio 

dalam menyampaikan pesaaan-pesan dakwah agar menghasilkan siaran yang bermutu 

dan dapat diterima audience dengan baik. 

c) Direktur Utama 

Direktur utama merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengatur 

jalannya program siaran yaitu bagaimana radio D!Radio bisa berjalan. Wawancara 

kepada direktur utama yang dimaksudkan penulis adalah untuk mengetahui 

bagaimana sejarah berdirinya D!Radio, struktur organisasi, pembagian tugas tiap 

bagian, visi dan misi, data media serta gambaran umum penyiar D!Radio. 

d) Pengurus 

Program Director adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

semua proses siaran dan juga bertanggung jawab pada isi program siaran di D!Radio. 

Wawancara kepada Program Director dilakukan penulis untuk mengetahui apa saja 

langkah-langkah atau metode yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas siaran 

dakwah di D!Radio. 

e) Penyiar  

Penyiar adalah orang yang bertugas melakukan siaran atas program-program 

acara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara pada penyiar yang dimaksudkan 

oleh penulis untuk mengetahui apa saja program-program siaran D!Radio dan 

bagaimana proses siarannya. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode ovservasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara 

mengamati orang atau tempat di lokasi riset, observasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada 

pengamatan saja melainkan juga pencatatan guna memperoleh data-data yang lebih 

konkret dan jelas.
21

 Observasi juga memerlukan alat pengumpulan data dengan 

menggunakan pengamatan atau mengindrakan langsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses atau perilaku.
22

 

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mendengarkan radionya,  

mengamati lokasi penelitian, dengan melihat situasi dan kondisi lokasi di D!Radio.  

b. Interview  

Metode interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti.
23

 

Metode Interview ini penulis pergunakan untuk memperoleh data tentang 

strategi dalam meningkatkan kualitas penyiar oleh D!Radio. Yang akan penulis 

interview adalah terutama penyiar D!Radio dan pengurus D!Radio lainnya. 

                                                           
21

Ahsannudin Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta: Mendiatama, 2004), h. 44. 
22

Sunapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 52. 
23

Mardalis, Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h. 64. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.
24

 Penulis menggunakan 

metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis. 

Dokemuntasi bentuk teks terdiri dari catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik 

dapat mencakup memo resmi, catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam 

perpustakaan, majalah, koran, dokumen projek. dan lain-lain. Dokumen pribadi dapat 

mencakup diaries, surat, catatan pribadi, jurnal personal, foto keadaan objek yang 

diteliti, email dan lain-lain. Peneliti juga harus hati-hati dalam memilih dokumen 

yang hendak dijadikan sumber penelitian karena tulisan seringkali tidak sistematis 

(dokumen pribadi), tidak akurat, ditulis dalam masa dan untuk tujuan tertentu 

sehingga perlu rekonstruksi.  

Dokumentasi juga berarti keterampilan dalam menemukan, menangani dan 

merinci sumber-sumber (bibliografi) dan merawat catatan-catatan yang 

mengklarifikasinya.
25

 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto dan surat 

atau bukti suatu pristiwa. Dokumentasi ini digunakan untuk mempermudah dalam 

mengecek kebenaran suatu pristiwa, sehingga penelitian menjadi valid adanya. 

Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber informasi yang relevan, yaitu data-

data mengenai profil, visi, misi, dan tujuan D!Radio Lampung.  

                                                           
10

Husaini Ustman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), h. 73.  
25

Basri Ms,   Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan , Teori Dan Praktik, ( Jakarta, Restu 

Agung, 1997), hal.63.  
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H. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai kebutuhan baik data dari interview,observasi 

dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut diolah sebagai laporan. Setelah data 

yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa menguraikan hasil 

penelitian secara rinci apa adanya. Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal 

dalam teori dan kenyataan di lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui 

adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa. 

Sebelum sampai pada tahap analisa data, penulis memproses data yang telah 

dikumpulkan, setelah itu penulis menganalisa dan mengimpretasikannya. 

Pengumpulan data tersebut diproses dengan pengolahan data dengan jalan 

mengelompokkannya sesuai dengan bidang pokok bahan masing-masing. Setelah 

bahan dikelompokkan selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan dikaji 

dapat tersusun secara sistematis untuk selanjutnya digunakan dalam proses analisis 

data.Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis deskriptif pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi dua cara analisis induktif (sintetik) dan analisis 

deduktif (analitik).
26

 Penelitian ini bersifat analisis induktif. Cara berpikir induktif 

adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke 

umum, yang akan dijelaskan lebih lanjut yaitu berupa generalisasi, hipotesis dan 

teori.
27

 Maka penulis harus mengumpulkan bahan-bahan atau fakta-fakta terlebih 

dahulu. 

  

                                                           
26

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research,(Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 24. 

27
Nana Sudjana, Tuntunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, (Bandung: Sinar 

Baru, 1991), h. 6. 
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BAB II 

STRATEGI KOMUNIKASI PENYIAR DAN  

PENYAMPAIAN PESAN DAWAH 

 

A. Strategi Komunikasi Penyiar 

1. Pengertian Strategi 

Menurut Ramli R. Merta Wijaya, strategi adalah cara-cara yang ditetapkan 

terlebih dahulu, dengan cara mana perusahaan akan berjalan kearah tujuan yang luas 

yang menyangkut finansial, operasi atau aspek-aspek sosial perusahaan.
28

 Sedangkan 

menurut Onong Uchjaya Effendy, strategi hakekatnya adalah perencanaan dan 

menejemen untuk mencapai tujuan.
29

 

Dari definisi diatas bahwa strategi disini menjelaskan beberapa point, pertama, 

apa yang harus dicapai, kedua bagaimana sumber daya dan kegiatan apa yang 

dialokasikan untuk setiap produk pasar dalam menentukan peluang dan tantangan 

lingkungan serta untuk meraih keunggulan, ketiga strategi yang akan digunakan harus 

dipertimbangkan dipilih dan disesuaikan dengan tujuan. 

Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan jangka panjang, program tindak 

lanjut, serta prioritas alokasi sumberdaya.
30

 Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa 

strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing 

yang harus dipertimbangkan dan dipilih sesuai dengan tujuan.  

                                                           
28

Ramlie R. Merta Wijaya, Stategi Pengendalian Administratif, (Bandung: Aksara, 1991), hal. 

7. 
29

Onong Uchjaya Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991), hal. 31. 
30

Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Sinar Utama, 1997), hal. 2. 
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Tahapan strategi 

Tahapan-tahapan strategi terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, 

pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi.
31

 Secara jelasnya tahapan-tahapan tersebut 

adalah: 

a. Perumusan strategi 

Perumusan strategi diantaranya mencangkup beberapa hal yaitu: 

1) Kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi 

Visi adalah sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategis, sedang misi 

merupakan pernyataan jangka panjang yang membedakan suatu bisnis dari bisnis 

serupa yang lain. 

2) Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi 

Peluang dan ancaman eksternal adalah peristiwa, tren, ekonomi, sosial, 

budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi dan 

persaingan yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi secara berarti 

di masa depan. 

3) Menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi. 

Kekuatan dan kelemahan internal organisasi adalah segala kegiatan yang 

dilakukan sangat baik atau buruk. Kekuatan dan kelemahan tersebut ada dalam 

kegiatan manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, penelitian dan 

pengembangan, serta sistem informasi manajemen disetiap perusahaan. 

4) Menetapkan tujuan jangka panjang organisasi 

Tujuan didefinisikan sebagai hasil tertentu yang perlu dicapai organisasi 

dalam memenuhi misi utamanya. Jangka panjang berarti labih dari satu tahun. Tujuan 

juga penting untuk keberhasilan organisasi, karena tujuan menentukan arah, 

membantu dalam evaluasi, menciptakan sinergi, menunjukkan prioritas, memusatkan 

koordinasi dan menjadi dasar perencanaan. 

5) Membuat sejumlah sinergi alternatif untuk organisasi  

Strategi alternatif merupakan langkah yang menggerakkan  perusahaan dari 

posisinya sekarang ini menuju posisi yang dicita-citakan di masa depan. Strategi 

alternatif tidak datang dengan sendirinya, melainkan diturunkan dari visi, misi, tujuan 

(sasaran), audit eksternal dan audit internal perusahan. Hal tersebut harus konsisten 

dengan yang dibangun atas dasar strategi-strategi sebelumnya yang pernah berhasil 

diterapkan. 

6) Memilih strategi tertentu untuk digunakan  

Memilih strategi tertentu untuk digunakan merupakan tugas dari perencanaan 

strategi dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, kompromi, biaya dan 
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manfaat dari semua strategi. Langkah pemilihan yaitu dengan mengidentifikasi, 

mengevaluasi dan memilih strategi.
32

 

 

Jadi dapat penulis simpulkan dari tahapan strategi yang pertama yaitu 

perumusan strategi itu sebelum merumuskan suatu hal maka yang harus diperhatikan 

adalah bagaimana mengembangkan visi dan misi yang merupakan pernyataan jangka 

panjang setalah mengembangkan visi dan misi cari peluang dan ancaman seperti 

pristiwa, tren, dan persaingan yang menguntungkan maupun merugikan setelah 

mengidentifikasinya kita dapat menemukan kelebihan dan kelemahan yang dilakukan 

sangat baik atau buruk untuk menetapkan tujuan jangka panjang sebagai hasil yang 

dicapai. Setelah itu melakukan strategi alternatif untuk menuju posisi yang dicita-

citakan di masa depan dengan memilih strategi tertentu untuk digunakan. 

 

b. Pelaksanaan Strategi 

Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam manajemen strategis. 

Pelaksanaan strategi yang sering dianggap sebagai tahap paling sulit karena 

memerlukan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan
33

 karena perumusan strategi 

yang sukses tidak menjamin pelaksanaan strategi yang sukses.
34

 Untuk itu 

pelaksanaan strategi harus benar-benar harus berkomitmen dan memerlukan 

kedisiplinan. 

Pelaksanaan strategi termasuk didalamnya menetapkan tujuan tahunan, 

menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, rekontruksi dan rekayasa ulang, 

merevisi rencana konpensasi dan insentif, minimal resistensi terhadap perubahan, 
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mencocokkan manajer dengan strategi, mengembangkan budaya yang mendukung 

strategi, menyesuaikan proses produksi atau operasi, mengembangkan fungsi sumber 

daya manusia yang efektif dan bila perlu mengurangi jumlah karyawan.
35

 

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan strategi itu harus 

benar-benar berkomitmen dan memerlukan disiplin. 

c. Evaluasi strategi 

Tahapan ini merupakan tahap air dari strategi. Ada tiga aktifitas yang 

mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu: 

1) Mengkaji ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan 

perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.  

Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan dalam 

mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Faktor eksternal seperti tindakan 

pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, pergeseran 

demografi dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan. Sedangkan 

faktor internal, diantaranya seperti strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau 

kegiatan implementasi barang kali buruk. 

Seperti yang penulis temukan masalah di D!Radio Lampung, yaitu diperlukan 

strategi mengevaluasi kata-kata dakwah yang diselipkan dalam tema siaran. 

2) Mengukur kinerja 

Mengukur kinerja diantaranya yaitu dengan membandingkan hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, 
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mengevaluasi kinerja individu, mengkaji kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian 

tujuan yang ditetapkan. 

3) Melakukan tindakan-tindakan korektif  

 Melakukan tindakan korektif menurut adanya perubahan reposisi perusahaan 

agar lebih berdaya saing di masa depan. Tindakan korektif menempatkan organisasi 

pada posisi yang lebih baik agar bisa memanfaatkan kekuatan internalnya, mengambil 

kesempatan dari peluang eksternal, menghindari, mengurangi atau memaksimalkan 

dampak ancaman eksternal, dan agar bisa memperbaiki kelemahan internal. 

Dari tiga aktivitas untuk mengevaluasi strategi di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa dalam evaluasi strategi harus mengkaji ulang faktor-faktor internal dan 

eksternal yang menjadi landasan seperti faktor yang menghambat dalam mencapai 

tujuan jangka panjang dan tahunan setelah itu mengukur kinerja dengan 

membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya agar bisa 

memperbaiki ancaman internal dan eksternal. 

Pada pelaksanaannya sebuah strategi harus bisa berjalan dengan baik agar apa 

yang direncanakan bisa tercapai dengan baik. Sebuah strategi bisa dikatakan efektif 

apabila: 

a) Strategi tersebut secara teknis dapat dikerjakan. 

b) Sesuai dengan mandat, misi dan nilai-nilai organisasi. 

c) Dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang seraya 

meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman. 

d) Sesuai dengan isu strategis yang hendak dipecahkan. 

e) Strategi bersifat  etis, moral, legal, dan merupakan keinginan organisasi untuk 

menjadi lebih baik.
36
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Dari pengertian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa  strategi hanya 

dapat diterapkan dalam organisasi pemerintahan atau organisasi publik yang memiliki 

misi yang jelas, tujuan dan sasaran yang jelas, indikator kinerja yang jelas dan 

informasi tentang kinerja yang sesungguhnya yang didapat sebanding dengan biaya 

yang dimiliki. Strategi juga dikerjakan secara teknis sesuai dengan mandat yang dapat 

membangun kekuatan dan mengambil keuntungan sesuai dengan isu yang mau 

dipecahkan untuk menjadi lebih baik. 

2. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “communication”),secara etimologis 

atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini 

bersumber pada kata communis. Dalam kata communis ini memiliki makna „berbagi‟ 

atau „menjadi milik bersama‟ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk 

kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada 

adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi 

dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia.
37

 

 

Dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi merupakan Suatu proses di mana 

seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, 

dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 

Secara umum ragam tingkatan komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) yaitu komunikasi yang 

terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui 

panca indera dan sistem syaraf manusia. 

b. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) yaitu kegiatan 

komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak 

komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil 

komunikasinya pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi sebagai unik. 

Dalam komunikasi ini jumlah perilaku yang terlibat pada dasarnya bisa lebih dari 

dua orang selama pesan atau informasi yang disampaikan bersifat pribadi. 
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c. Komunikasi kelompok (group communication) yaitu komunikasi yang 

berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Menurut Michael Burgoon dan 

Michael Ruffner dalam Sendjaja,(1994) memberi batasan komunikasi kelompok 

sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh 

maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri 

atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan 

karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. 

d. Komunikasi organisasi (organization communication) yaitu pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal 

dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005:52). 

e. Komunikasi massa (mass communication). Komunikasi massa dapat didefinisikan 

sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audien yang 

tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa cetak atau elektrolik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Kemudian 

Mulyana (2005:74) juga menambahkan konteks komunikasi publik. Pengertian 

komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah 

besar orang (khalayak). Yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi 

demikian sering juga disebut pidato, ceramah atau kuliah (umum). Beberapa pakar 

komunikasi menggunakan istilah komunikasi kelompok besar (large group 

communication) untuk komunikasi ini.
38

 

 

Dari beberapa ragam komunikasi di atas penelitian penulis termasuk dalam 

komunikasi massa. Dalam pelaksanaannya penyampaian komunikasi harus 

menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan dengan kata-kata yang tersetruktur 

sengingga komunikan akan mengikuti apa yang di inginkan komunikator. 

Komunikasi Massa bersifat terbuka artinya komunikasi massa itu ditunjukkan untuk 

semua orang dan tidak ditunjukkan sekelompok orang tertentu.Oleh karena itu 

komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa Fakta, 

Peristiwa, atau Opini. Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi 

lainnya, adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relative 

banyak dan tidak terbatas, bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut 

secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama. 
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Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi 

komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen 

komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Effendy,2003:301).
39

 

Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi 

harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan 

pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa 

cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab 

pertanyaan ”Who Says What Which Channel To Whom With What Effect?”.
40

 

Untuk mantapnya strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus 

dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap 

pertanyaan dalam rumus Lasswell tersebut; 

Who? (Siapakah komunikatornya) 

Says what? (pesan apa yang dinyatakannya) 

In which channel? (media apa yang digunakannya) 

To whom? (siapa komunikannya) 

With what effect? (efek apa yang diharapkan)
41
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Quinn (1992) dalam buku kampanye PR kiat dan strategi edisi revisi 

(Ruslan,2002:90-91) menyatakan agar suatu strategi dapat efektif dilaksanakan dalam 

sebauh program, maka ia harus mencakup beberapa hal: 

a. Objektif yg jelas dan menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai 

pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. 

Tujuan tersebut tidak perlu dibuat secara tertulis namun yang penting bisa 

dipahami dan menentukan. 

b. Memelihara inisiatif.strategi inisiatif menjaga kebebasan bertindak dan 

memperkaya omitmen. Strategi mesti menentukan langkah dan menetapkan 

tindakan terhadap peristiwa, bukannya bereaksi terhadap satu peristiwa. 

c. Konsentrasi, dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat 

yang menentukan. 

d. Fleksibilitas.strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyanggad an 

dimensi untuk fleksibilitas dan maneuver. 

e. Kepemimpinan yang memilki komitmen dan terkoordinasi. Strategi hendaknya 

memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab 

terhadap pencapaian tujuan pokok. 

f. Kejujuran. Strategi itu hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan 

dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat yang tidak terduga. 

g. Keamanan. Strategi itu mesti mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi 

penting organisasi.
42

 

 

R Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya 

Techniques for effective communication, menyatakan bahwa tujuan sentral dari 

kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: 

a. To secure understanding (komunikan mengerti akan pesan yang diterimanya) 

b. To establish acceptance (penerimaan pesan oleh komunikan itu kemudian dibina) 

c. To motivate action (kegiatan dimotivasikan)
43

 

Komunikasi adalah proses yang rumit. Dalam rangka menysun strategi 

komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor 

pendukung dan penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi itu diperhatikan 

komponen-komponen komunikasi dan factor pendukung/ penghambat pada setiap 

komponen tersebut (Effendy,2003:35). 
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a. Mengenali sasaran komunikasi 

b. Kerangka referensi 

c. Factor situasi dan kondisi 

d. Pemilihan media komunikasi 

e. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

f. Peranan komunikator dalam komunikasi
44

 

 

3. Pengertian Penyiar Radio 

Penyiar (announcer) adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu 

acara di radio. Semua orang pada dasarnya bisa menjadi penyiar selama dia tidak 

punya kelainan dalam cara bicara, misalnya gagap, bersuara tidak normal. Namun 

demikian, untuk menjadi penyiar profesional, seseorang harus memiliki kecakapan 

(skill). 

Komunikator dalam penyiaran radio lebih sering dilakukan secara kelompok. 

Disebut kelompok karena output siaran yang dilakukan oleh banyak orang penyiar, 

produser, penulis naskah, penata musik, dan lain-lain. Namun ketika tampil siaran 

diwakili oleh satu ujung tombak yaitu penyiar atau presenter.
45

 Ada 3 keahlian utama 

yang mutlak harus dimiliki seorang penyiar yaitu: 

a. Berbicara. Pekerjaan penyiar adalah berbicara, mengeluarkan suara atau 

melakukan komunikasi secara lisan. Karena itu seorang penyiar harus bicara 

dengan kualitas vokal yang baik seperti pengaturan suara, pengendalian irama, 

artikulasi, tempo dan sebagainya.  Kelancaran berbicara dengan kualitas vokal 

yang baik dapat dibentuk dengan: 

1) Latihan pernafasan untuk bisa mengeluarkan suara diafragma, yaitu suara 

terbentuk dari rongga perut. 
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2) Latihan intonasi untuk berbicara secara berirama cepat dan lambat, tidak 

datar atau monoton. 

3) Latihan aksentuasi untuk berbicara dengan penekanan kata-kata tertentu. 

4) Latihan speed kecepatan bicara 

5) Latihan artikulasi atau kejelasan pengucapan kata-kata 

b. Membaca. Dalam hal ini kemampuan Spoken Reading, yakni membaca naskah 

siaran namun terdengar seperti bertutur atau tidak membaca naskah. 

c. Menulis. Yaitu menulis naskah siaran. Karena sering kali penyiar harus 

menyiapkan naskah siaran sendiri. Karena seorang penyiar harus memiliki 

kemampuan menulis naskah.
46

 

 

Peran seorang penyiar pada dasarnya adalah sebagai komunikator yaitu 

menyampaikan segala bentuk informasi kepada audience. Onong Uchjana Efendy 

mengungkapkan bahwa fungsi komunikator adalah pertukaran dan perasaannya 

dalam bentuk pesan untuk membuat komunikan menjadi tahu atau berubah sikap, 

pendapat atau perilakunya.
47

  

Seorang penyiar selain harus menguasai pesan yang disampaikan harus bisa 

menguasai pendengarnya dan memiliki wawasan yang luas. Secara umum ada tiga 

keterampilan yang harus dikuasai para DJ dan penyiar:
48

 

a. Announcing Skill, yaitu keterampilan menuturkan segala sesuatu menyangkut 

musik, kata atau lirik lagu yang disajikan 

b. Operating Skill, yaitu ketempilan mengoperasikan segala peralatan siaran. 

c. Musical Touch, yaitu keterampilan merangkai musik dalam tatanan yang 

menyentuh emosi pendengar. Bercita rasa dalam seleksi, harmonis dan 

rangkaian.  

Ketika persaingan semakin tinggi di dalam perkembangan industri media 

radio di masa sekarang, pada umumnya stasiun radio siaran akan memperioritaskan 
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calon penyiar yang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap dunia 

penyiaran.
49

 Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh  terhadap baik buruknya 

sebuat acara siaran radio. 

Penyiar pada sebuah stasiun penyiaran radio harus memiliki kemampuan dan 

dapat berpedalm dalam banyak hal. Karena salah satu kegunaan penyiar adalah bisa 

mewakili citra stasiun penyiaran radio. Paling tidak selain memiliki suara yang bagus, 

bisa mengoperasikan peralatan siaran, juga harus memiliki kemampuan menulis 

paling tidak untuk mempersiapkan bahannya sendiri ketika siaran.
50

 

Agar punya kualitas yang baik dari  sisi internal seorang penyiar paling tidak 

dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Penyiar diharapkan mempunyai kualitas vokal yang memadai. Dan untuk menilai 

apakah kualitas suaranya memadai atau tidak sangat bergantung pada 

pendengarnya. Satu hal yang paling penting adalah bagaimana seorang penyiar 

mampu mengoptimalkan jenis suaranya sehingga sesuai perencanaan program 

dan harapan pendengar. 

b. Mempunyai wawasan yang luas  dan memiliki wacana serta mampu 

menganalisis situasi serta kondisi dari berbagai aspek misalnya pandangan 

ideologi, politik, sosial, budaya, maupun bidang lain yang menyangkut 

penyiaran. Dengan wawasan yang luas serta memiliki wacana penyiar nantinya 

akan dapat mampu untuk melakukan ad libbing dan script reading atau membaca 

naskah. 

c. Dalam menjalankan tugasnya, seorang penyiar harus memahami format 

radionya, baik fromat kata maupun music serta aturan-aturan lain yang berlaku 

pada stasiun radionya. Yang jelas format disini lebih merupakan ramuan pokok 

atau rencana program yang diarahkan pada pendengar tertentu. 

d. Memahami secara mendalam tujuan acara radionya. Karena dengan begitu 

penyiar akan sangat paham tentang target pendengarnya. Penyiar juga mampu 

mengetahui program apa yang pendengar butuhkan dan sukai. 

e. Penyiar harus bisa memperlihatkan simpati dan juga harus dapat berempati, 

maksudnya adalah dalam upaya melayani secara optimal sebaiknya bisa 

mewujudkan rasa kedekatan dengan pendengar, sekaligus harus bisa berfikir dari 

sudut pandang pendengar. 
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f. Seorang penyiar perlu menjadi kreator atau menghasilkan gagasan-gagasan segar 

dan kreatif dalam siarannya, karena tugasnya menghibur pendengar dengan kata-

katanya. Penyiar yang tidak mampu mempunyai kemampuan tersebut, 

penampilannya disiaran akan terasa hambar dan menjenuhkan. 

g. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim serta mampu untuk saling 

pengertian, menghargai dan mengingatkan untuk menghasilkan out put siaran 

yang berkualitas.
51

 

 

Dapat penulis simpulkan bahwa syarat menjadi penyiar adalah mempunyai 

kualitas suara yang memadai, mampu berbicara apa adanya, tidak dibuat-buat, oleh 

karena itu perlu memiliki wacana dan mampu menganalisa kondisi serta situasi dari 

berbagai aspek untuk mempengaruhi penilaian pendengar.  

Memahami format berita radio juga sangat penting, agar seorang penyiar 

memahami setiap segmen radionya. Seorang penyiar perlu menjadi kreator agar 

pendengar tertarik dalam setiap siarannya dan berupaya melayani secara optimal serta 

bisa mewujudkan rasa kedekatan dengan pendengar untuk menghasilkan siaran yang 

berkualitas. 

 

B. Penyampaian Pesan Dakwah 

1. Pengertian Pesan 

Ada beberapa pengertian pesan. Pesan merupakan bagian dari unsur-unsur 

komunikasi, Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi 

menyatakan bahwa “Dalam proses komunikasi, pengertian pesan adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap 
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muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat atau propaganda”.
52

 

Pengertian pesan itu sendiri menurut Onong Uchjana Effendy adalah 

merupakan terjemahan dari bahasa asing message yang artinya adalah lambang 

bermakna (meaningful symbols), yakni lambang yang membawakan pikiran atau 

perasaan komunikator. (Effendy, 1993)
53

 

Menurut kedua pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pesan adalah 

suatu gagasan (ide) yang dituangkan dalam lambang-lambang untuk disebarkan dan 

kemudian diteruskan oleh komunikator. 

Para ahli komunikator memulai dengan meneliti sedalam-dalamnya tujuan 

komunikan dan mengapa know your audience merupakan ketentuan utama dalam 

komunikasi. Sebabnya adalah karena penting sekali mengetahui: 

a. Waktu yang tepat untuk suatu pesan 

b. Bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti 

c. Sikap dan nilai yang harus ditampilkan secara efektif
54

 

Jenis kelompok dimana komunikasi akan dilaksanakan (Effendy, 1993) untuk 

menciptakan komunikasi yang baik dan tepat antara komunikator dan komunikan, 

pesan harus disampaikan sebaik mungkin, hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

penyampaian pesan yaitu: 

a. Pesan itu harus cukup jelas (clear). Bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-

belit tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas. 

b. Pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji (correct). Pesan itu 

berdasarkan fakta, tidak mengada-ada dan tidak meragukan. 

c. Pesan itu ringkas (concise) tanpa mengurangi arti sesungguhnya. 

d. Pesan itu mencakup keseluruhan (comprehensive). Ruang lingkup pesan 

mencakup bagian-bagian yang penting yang patut diketahui komunikan. 
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e. Pesan itu nyata (concrite), dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan data dan 

fakta yang ada dan tidak sekedar kabar angin. 

f. Pesan itu lengkap (complete) dan disusun secara sistematis. 

g. Pesan itu menarik dan meyakinkan (convinsing). Menarik karena dengan dirinya 

sendiri menarik dan meyakinkan karena logis. 

h. Pesan itu disampaikan dengan segar.
55

 

 

Nilai pesan itu sangat mantap, artinya isi di dalamnya mengandung 

pertentangan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. (Siahaan, 1991) 

Supaya pesan komunikasi mencapai sasaran yang dituju, maka diperlukan adanya 

faktor daya tarik, kejelasan dan kelengkapan yang dipergunakan. 

Dikatakan oleh Schramm, untuk menciptakan daya tarik, pesan hendaknya dirancang 

dan disampaikan dengan sedemikian rupa dan dilandasi upaya membangkitkan 

kebutuhan pribadi dan menyarankan beberapa cara memperoleh kebutuhan tersebut 

(Effendy, 1985). 

Faktor daya tarik pesan berkaitan dengan motif komunikan. Disini dibutuhkan 

suatu imbauan pesan yang maksudnya adalah upaya komunikator untuk menyentuh 

motif yang dapat menggerakkan atau mendorong perilaku komunikan (Rakhmat, 

1993). 

2. Pengertian Dakwah 

Dakwah secara bahasa berasal dari kata da`a, yad`u, da`wan, du`a.
56

 Yang 

diartikan sebagai mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan 
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permintaan. Orang yang berdakwah biasa disebut dengan Da`i dan orang yang 

menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan Mad`u.
57

 

Dalam pengertian istilah dakwah diartikan sebagai berikut: 

1. Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya 

mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

2. Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyid memberikan definisi 

dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong manusia agar berbuat 

kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan 

dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. 

3. Hamzah Ya`qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia 

dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. 

4. Menurut Prof. Dr. Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut 

suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak 

pada aktivitas yang memerintahkan amar ma`ruf nahi mungkar. 

5. Syaikh Abdullah Ba`dalawi mengatakan bahwa dakwah mengajak membimbing, 

dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang 

benar untuk dialihkan ke jalan ketaan kepada Allah, menyuruh mereka berbuat  

baik dan melarang mereka berbuat buruk agar mereka mendapat kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
58

 

 

Dari definisi-definisi tersebut penulis beranggapan, meskipun terdapat 

perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila penulis ambil kesimpulan bahwa dakwah 

menjadikan prilaku Muslim dalam menjalankan Islam dalam rahmatan lil alamin 

yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang dalam prosesnya melibatkan 

unsur-unsur dakwah seperti : da`i (subjek), maaddah (materi), thoriqoh (metode), 

washilah (media), dan mad`u (objek) dalam mencapai maqashid (tujuan) dakwah 

yang melekat tujuan Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Dakwah juga dapat dipahami dengan proses internalisasi ajaran Islam dalam 
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kehidupan unruk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan 

ajaran yang dipercayainya itu dalam segala segi kehidupannya.  

Banyak ayat Al Qur`an maupun teks hadist Nabi SAW, yang menguraikan tentang 

dakwah. Di antara ayat-ayat dakwah yang menyatakan kewajiban dakwah secara 

tegas adalah:  

An-Nahl : 125 

ةُِإِنَٰىَُسبِيِمَُسب َِكُبُُِٱۡدعُ  ًَ ِعَظةَُُُِٔٲۡنِحۡك ٕۡ ًَ ُٓ ُٱۡنَحَسَُِةُ ُٱۡن ِذۡن َجٰ ُُٲنَّتِيىُبَُِٔ ٌَّ ُإِ
ُۚ ٍ َيُأَۡحَس ِْ

ُِّ َُعٍَُسبِيِه ٍَُضمَّ ًَ ُأَۡعهَى ُبِ َٕ  ْ ُأَۡعهَى ُبُُِۦَسبََّكُ َٕ  ْ ٍََُٔ تَِذي ۡٓ  ً ٥٢٥ُُُٲۡن
Artinya: “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”. (Q.S An Nahl 125)  

 

Ali Imran: 104 

ۡنتَك ٍ ُإِنَىَُُٔ ٌَ ٞةُيَۡذع ٕ ُك ۡىُأ يَّ ُبُُِٱۡنَخۡيشُِي ِ ٌَ ٔ ش  يَۡأي  ٔفَُِٔ ۡعش  ًَ ُُٲۡن ٍِ َُع ٌَ ٕۡ َٓ ُۡ يَ َُكِشَُُۚٔ  ً ُٱۡن

ُ ئَِكُْ ى 
َٰٓ نَٰ ْٔ أ  ٌََُٔ ٕ ۡفِهح   ً ٥٠٤ُُُٱۡن

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Al Imran 104) 

Al-Maidah 78-79 

ٍَُ ٍَُُن ِع ُٔ ُٱنَِّزي ُدَا ٌِ ِءيَمَُعهَٰىُِنَسب َٰٓ ُإِۡسَشٰ ُبَُِيَٰٓ ٍۢ ٔاُِْي ِعيَسىُُۥدََُكفَش  ٍَُِٔ بُُٱۡب ًَ ِنَكُبِ
ُرَٰ َيۡشيََىُۚ

ُ ٌَ ُيَۡعتَذٔ  اْ َكبَٕ  َّٔ ُ ا٨٧َُُْعَصٕاْ َُُكبَٕ  َُكش  َُعٍُيُّ ٌَ ٕۡ َْ اََُُْلُيَتََُب ُنَبِۡئَسَُيبَُكبَٕ  ُۚ ِ فَعَهٕ 

ُ ٌَ ٨٧ُُيَۡفعَهٕ 

Artinya: 78. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan 

Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka 

dan selalu melampaui batas. 79. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang 

tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang 

selalu mereka perbuat itu. ( Q.S Al Maidah 78-79) 
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Ayat-ayat diatas secara tegas memerintahkan kita untuk melaksanakan dakwah. 

Perintah tersebut ditunjukan dalam bentuk kata perintah dan kecaman bagi yang 

meninggalkan dakwah. Kata perintah (fi`il amr) disebut dalam surat An-Nahl ayat 

125 dengan kata “Serulah”. Sedangkan dalam surat Ali Imran ayat 104 kata 

perintahnya berupa “Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang 

menyeru............”. dan dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 teresebut Allah mengecam 

dengan keras Bani Israil yang meninggalkan dakwah. Mereka tidak memiliki 

kepedulian sama sekali keapada aktivitas dakwah. Mereka “Tidak melarang 

kemungkaran”. Surat Al-Maidah tersebut hanya menampilkan contoh nyata dari umat 

terdahulu yang disiksa karena mengabaikan perintah mencegah kemungkaran.  

Dakwah dalam perspektif yang lebih luas merupakan gerakan simulasi dalam 

berbagai bidang kehidupan untuk mengubah status quo, demi kebahagiaan umat 

manusia. Adapun latar belakang idealnya, menurut Muhyyidin dan Syafe`i (2002), 

adalah bagaimana memperkenalkan Islam dengan cara-cara yang menarik. Bentuk-

bentuk dakwah terus-menerus direformasi, tetapi bukan menyesuaikan diri terhadap 

segala kemajuan zaman, melainkan tetap berdiri di atas landasan tauhid Islam dengan 

memodifikasi ungkapan-ungkapan dalam budayanya. (Muhyiddin dan Syafe`i, 

2002:29). 

 

2. Tujuan dan Fungsi Dakwah 

Tentunya dalam kegiatan mempunyai tujuan. Secara hakiki dakwah mempunyai 

tujuan menyampaikan kebenaran ajaran yang ada dlam Al-Quran dan Al-Hadist dan 

mengajak manusia untuk mengamalkannya. Tujuan dakwah ini dapat dibagi menjadi, 

tujuan yang berkaitan dengan materi dan objek dakwah.   

Dengan demikian, tujuan dakwah adalah melakukan proses penyelenggaraan 

dakwah yang terdiri dalam berbagai aktivitas untuk nilai tertentu, dan nilai yang ingin 

dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah pada hakikatnya merupakan konsekuensi 
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logis dari usaha-usaha dakwah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam 

hal tersebut diwujudkan dalam penghayatan, penyebaran dan perubahan atau 

pembangunan nilai-nilai kebaikan dan kebeenaran. Meskipun terjadi perbedaan-

perbedaan tetapi sebenarnya pendapat-pendapat mereka memiliki benang merah yang 

dapat menjadi titik temu dan hakikat dari dakwah itu sendiri, yakni dakwah Islam 

sebagai aktivitas (proses) mengajak kepada jalan Islam. Dalam aktivitas mengajak 

kepada jalan Islam, Al-Quran memberikan gambaran yang jelas seperti yang tertera 

dalam surat Fushilat (41) ayat 33:  

ٍُۡ َي إِنَىَُُٔ ٍُدََعبَُٰٓ ًَّ ُي ِ َلا ٕۡ ُقَ  ٍ ُِأَۡحَس ُُٱّللَّ ٍَ ِيُِي قَبَلُإََُِّ َٔ بُ ِهحا َمَُصٰ ًِ َع ٍََُٔ ي ًِ ۡسِه  ً ٣٣ُُُٱۡن

Artinya : “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?.” (Q.S An 

Fussilat 33) 

Dari ayat ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua pendekatan 

yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dakwah, yakni dakwah dakwah bil-qoul 

dan dakwah bil-amal. Dakwah bil-qoul dapat dilakukan secara individual, kelompok 

atau massa. Dakwah bil-amal merupakan aktivitas dakwah yang dilakukan dengan 

cara rekayasa sosial.
59

 

Tanpa dakwah, umat Islam dapat kehilangan arah. Dengan dakwah Islam 

menjadi saudara, seperti dalam potret identitas. Dengan demikian kita bisa membuat 

pernyataan bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh keyakinannya, sedangkan 

keyakinan itu ditentukan oleh pengetahuannya. Urgensi dakwah terletak pada 

kebenaran ajaran Islam. Kita bisa membandingkan dunia sebelum dan setelah 

                                                           
59

Syamsuddin M.Pd. Pengantar Sosiologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2016) cet. 1. h. 11. 



38 
 

 
 

datangnya dakwah Islam. Selain itu, kita juga dapat membuktikan kandungan Al-

Qur`an dan Al-Sunnah dengan realitas kehidupan manusia sebagai individu maupun 

masyarakat untuk melihat potret umat manusia di dunia sebelum datangnya dakwah, 

yakni abad VI M, Abu Al-Hasan Ali Al-Nadway (1983:49) menyimpulkan sebagai 

berikut: 

“Kerusakan telah melanda seluruh dunia, sehingga tiadak ada lagi di atas bumi 

ini pada masa itu satu umat yang baik wataknya, tidak ada satu masyarakat pun yang 

tegak di atas dasar kebajikan dan akhlak luhur; tidak satu pun pemerintahan yang 

bersendikan keadilan dan kasih sayang; tidak ada kepemimpinan yang mencerminkan 

ilmu dan hikmah; dan tidak ada satu agama asli yang benar-benar sesuai dengan 

ajaran nabi-nabi.”
60

 

Batapa banyak masyarakat yang menolak kehadiran Islam. Islam mengajarkan 

tauhid, sementara masyarakat dunia telah menjadi musyrik. Islam mengharamkan 

minuman keras, mengecam kezaliman, pembunuhan dan pemerkosaan. Islam 

dihadirkan melalui Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi petunjuk bagi semua 

manusia. Petunjuk Islam diibaratkan buku petunjuk bagi benda elektronik yang 

dibuat manusia. Sebagai sebuah petunjuk, dakwah mutlak dilakukan agar Islam 

menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan manusia. Bila kehidupan manusia menjadi 

lebih baik, maka seluruh kehidupan alam lainnya menjadi baik pula. Dakwah hanya 

membagi dan mengajarkan kebenaran petunjuk Islam. Melalui dakwah, Islam 

menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan dakwah pula, kebenaran Islam tidak 
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akan berhenti dalam satu generasi. Dakwah Islam berfungsi sebagai estafet bagi 

peradaban manusia. 

Nabi SAW Berpesan: 

“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian diantara sesama 

kalian adalah suci, seperti sucinya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri 

kalian ini. Hendaknya orang yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak 

hadir. Bisa jadi penyampaiannya kepada yang tidak hadir lebih berkesan 

daripada dirinya. (Al- Bukhari, t.t.: I: 24-25) 

 

Pesan Nabi SAW di atas memberi makna tentang proses transformasi pesan 

Islam. Dakwah berfungsi menjaga orisinalitas pesan dakwah dari Nabi SAW.
61

 Dunia 

dalam keadaan bahaya bila dakwah terhenti. Ada banyak ayat Al-Qur`an yang 

menjelaskan siksa bagi masyarakat yang menentang dakwah, salah satunya yang 

dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 70: 

ُُأَنَىُۡ ََُبَأ  ۡى ِٓ ٍَُيَۡأتِ ِبُُٱنَِّزي أَۡصَحٰ َٔ ُ يَى ِْ ُإِۡبَشٰ ِو ٕۡ قَ َٔ ُ ٕدَ  ً ثَ َٔ ُ َعبد  َٔ ُ ح   َُٕ ِو ٕۡ ُقَ ۡى ِٓ ُقَۡبِه ِيٍ

َُٔ ُ ٍَ ِتَُُۚيۡذيَ ۡؤتَِفَكٰ  ً ُبُُِٱۡن ى  ٓ س ه  ُس  ۡى  ٓ ِتُ ٲأَتَۡت ُُۡنبَي َُِٰ ٌَ َُكب ب ًَ اُُْٱّللَّ ُفَ َٰٕٓ َُكبَ  ِكٍ
نَٰ َٔ ُ ۡى  ٓ ًَ ِنيَۡظِه

 ًُ ۡىُيَۡظِه  ٓ ٌَُأََف َس ُٕ٨٠ُُ

Artinya: Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang 

yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, ´Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, 

penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?. Telah datang 

kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka 

Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang 

menganiaya diri mereka sendiri. (Q.S. At-Taubah:70) 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang menentang dakwah 

adalah orang-orang yang suka menganiaya dirinya sendiri. Oleh karena itu ia 

mendapat siksaan namun bukan Allah yang menganiaya mereka, tetapi mereka 

sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Dan salah satu fungsi dakwah itu adalah 

mencegah laknat Allah, yakni siksaan untuk seluruh manusia di dunia. 
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3. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah dalam pembahasan ini adalah bagian-bagian yang terkait 

dan merupakan satu kesatuan dalam suatu penyelengaraan dakwah. Jadi, unsur-unsur 

dakwah tersebut: 

a. Subjek Dakwah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan subjek dakwah adalah yang 

melaksanakan tugas-tugas dakwah, orang itu disebut da`i atau mubaligh.  

b. Objek Dakwah. Objek dakwah adalah setiap orang atau sekelompok orang yang 

dituju atau menjadi sasaran suatu kegiatan dakwah. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendidikan, warna kulit, dan dain sebagainya, adalah objek dakwah. 

Pada prinsipnya objek dakwah terbagi dua, yaitu: 

1) Objek material; ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam (dalam Al-

Qur`an dan Sunnah), sejarah ajaran Islam (Ijtihan dan realisasinya dalam 

sistem pengetahuan, teknologi, sosial hukum, ekonomi, pendidikan dan 

kemasyarakatan, politik dan kelembagaan Islam) 

2) Objek formal; ilmu dakwah adalah mengkaji salah satu sisi objek formal yang 

dihadapi umat.  

a. Materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan oleh da`i 

kepada objek dakwah, yakni ajaran agama Islam sebagaimana tersebut dalam Al 

Qur`an dan Hadis. Oleh karena itu seorang da`i hendaknya mengkaji objek 

dakwah dan strategi dakwah terlebih dahulu sebelum menentukan materi dakwah 

sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat kegiatan dakwah. 

b. Metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan pesan kepada 

objek dakwah, baik itu kepada individu, kelompok maupun masyarakat agar pesan 

tersebut mudah diterima, diyakini dan diamalkan. Sebagaimana yang telah tertulis 

dalam Al-Qur`an surah An-Nahl: 125. 

c. Landasan Dakwah.  

1) Bil Hikmah (Kebijaksanaan) yaitu cara-cara penyampaian pesan-pesan 

dakwah sesuai dengan keadaan penerima dakwah. Operasionalisasi metode 

dakwah bil hikmah dalam penyelenggaraan dakwah dapat berbentuk: 

ceramah-ceramah pengajian, pemberian santunan kepada anak yatim atau 

korban bencana alam. 

2) Mau`idah Hasanah, yakni memberi nasehat atau mengingatkan kepada orang 

lain dengan tutur kata yang baik, sehingga nasihat tersebut dapat diterima 

tanpa ada rasa keterpaksaan. Penggunaan metode dakwah model ini dapat 

dilakukan antara lain dengan melalui: kunjungan keluarga, sarasehan, 

penataran/kursus-kursus, ceramah umum, tabligh dan penyuluhan. 

3) Mujadalah (bertukar pikiran dengan cara yang baik).
62
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Masing-masing Da`i mempunyai gaya yang berbeda-beda. Setiap Da`i yang 

menjalankan kegiatan dakwah masing-masing memiliki pendekatan, strategi, metode 

dan teknik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini juga berlaku saat menghadapi 

objek dakwah yang berbeda. Mengingat subjek dakwah adalah sebagai penyampai 

materi. Maka sikap tegasnya dapat dilakukan oleh ia yang mampu melaksanakannya 

serta didukung oleh situasi yang mengitarinya dan ada harapan perubahan dari objek 

dakwah. 

Jadi agar terlaksananya suatu penyelenggaraan dakwah, seorang Da`i harus 

mempunyai materi dakwah nya terlebih dahulu untuk di sampaikan kepada mad`u 

melalui cara-cara yang mudah diterima, diyakini dan diamalkan, melalui landasan 

dakwah yang berbentuk ceramah, nasehat atau dengan bertukar pikiran secara baik. 

Adapun hal yang mempengaruhi aktivitas dakwah antara lain meliputi: 

a. Keberadaan seorang Da`i, baik yang terjun secara langsung maupun tidak 

langsung, dalam pengertian eksistensi Da`i yang bergerak di bidang dakwah itu 

sendiri. 

b. Materi  merupakan isi yang akan disampaikan kepada Mad`u, pada tataran ini 

materi harus bisa memenuhi atau yang dibutuhkan oleh Mad`u. 

c. Mad`u kegiatan dakwah harus jelas sasarannya, dalam artian ada objek yang 

didakwahinya.
63

 

 

 

Penyampaian Pesan Dakwah 

Banyak alat yang bisa dijadikan media dakwah. Alat tersebut dapat dikatakan 

sebagai media dakwah bila ditunjukkan untuk berdakwah. Semua alat itu tergantung 

dari tujuannya. Salah satu media dakwah yaitu Radio. 
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Radio yang merupakan media komunikasi massa mempunyai andil yang cukup 

besar dalam penyampaian dan penerangan agama kepada masyarakat. 

Begitu kuatnya media ini sampai dijuluki kekuasaan kelima (the fifth estate) setelah 

surat kabar sebagai kekuasaan keempat.  

 Antara strategi dengan siaran , maka dapat diartikan sebagai pola-pola umum 

atau perhitungan kebijaksanaan siaran dan langkah-langkah (Bintoro, 13:1983). 

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam penyampaian pesan dakwah adalah 

nasehat dalam bentuk suara, gambar, atau karakter baik yang bersifat interaktif atau 

tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran dalam rangka mengajak 

manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk keselamatan 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan pesan dakwah di sini 

yaitu siaran yang berada di jam-jam tertentu yang diselipkan kata-kata untuk 

mengajak muda mudi yang mendengarkan agar melakukan suatu kebaikan. Baik 

buruknya publikasi pesan dalam bentuk suara, gambar, atau karakter baik yang 

bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran 

dalam rangka mengajak manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah 

Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penyampaian pesan 

dakwah yang penulis maksud adalah suatu siaran yang disampaikan melalui bentuk 

suara yang mengajak seseorang dalam kebaikan dunia dan akhirat.  

Media dakwah dapat berfungsi secara efektif bila ia dapat menyesuaikan diri 

dengan pendakwah, pesan dakwah dan mitra dakwah. Dalam penyampaian pesan 

dakwah juga berkaitan dengan efek dakwah dimana setiap aksi menimbulkan reaksi. 

Dan yang seharusnya dievaluasi dari meningkatkan kualitas siaran dakwah adalah 
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komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan 

dengan hasil yang dicapai. 

Selanjutnya dalam memahami strategi komunikasi penyiar di radio, penulis 

menggunakan penggabungan antara teori komunikasi Harold D. Lasswell dengan 

teori komunikasi Melvin L. DeFluer. Pada teori Lasswel dinyatakan bahwa cara yang 

terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab pertanyaan Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 

Untuk mantapnya strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus 

dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap 

pertanyaan dalam rumus Laswell tersebut.  

Who? (Siapakah komunikatornya?) 

Says What (Pesan Apa yang disampaikan?) 

In Which Channel (Media Apa yang digunakan?) 

To Whom ( Siapa komunikannya?) 

With What Effect? (Efek apa yang dihasilkan?)
64

 

Rumusan Laswell tersebut mempunyai pertautan dengan berbagai teori 

komunikasi lainnya. Pertama-tama fokus perhatian perlu ditunjukkan kepada 

komponen komunikasi. Untuk membahas ini sengaja penulis gabungkan dengan salah 

satu dari empat teori Melvin L. DeFleur, yaitu dengan mengambil teori Cultural 

Norms Theory, sebagai teori keempat yang diketengahkan oleh Melvin, pada 

hakikatnya merupakan anggapan yang mendasar bahwa, melalui penyajian selektif 
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dan penekanan pada tema tertentu, media massa menciptakan kesan-kesan tertentu 

pada khalayak.
65

 

Sehubungan dengan penggunaan teori tersebut, ada alasan bahwa teori ini 

sangat erat sekali hubungannya dengan strategi untuk memberikan pengaruh kepada 

norma-norma dan batas-batas situasi perorangan. 

Pertama: Pesan komunikasi bisa memperkuat pola-pola yang sudah ada 

(reinforce exiting patterns) dan mengarahkan orang-orang untuk percaya bahwa suatu 

bentuk sosial dipelihara oleh masyarakat. 

Kedua: Media massa bisa menciptakan keyakinan baru (creat new shared 

conviction) mengenai topik, dengan topik mana khalayak kurang berpengalaman 

sebelumnya. 

Ketiga: Media massa bisa  mengubah norma-norma yang sudah ada (change 

exiting Norm) dan karenanya mengubah orang-orang dari bentuk tingkah laku yang 

lain.
66

 

 

Sejalan dengan perkembangan pesat teknologi modern, maka tidak dapat 

dipungkiri bahwa tantangan dakwah semakin berat. Oleh karena itu, dakwah pada 

saat ini tidak dapat lagi hanya mengandalkan masjid dan majelis taklim sebagai upaya 

mengajak manusia kearah yang positif. Tapi juga memerlukan pemanfaatan media 

yang sesuai dengan kondisi dan semangat zaman. 

Kenyataan tersebut tidaklah mengherankan bila kemudian muncul sikap 

antusias masyrakat untuk memiliki pesawat radio.  

Radio sebagai media massa memiliki kelebihan dibanding media massa 

lainnya. Meskipun radio hanya merupakan auditori, tetapi dalam jangkauannya lebih 

luas, cepat dan murah, bahkan sampai kepelosok daerah. Sehingga kedudukannya 
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memiliki nilai strategis sebagai media dakwah, dan pesan-pesan yang disampaikan 

lewat radio akan lebih mudah dan cepat tersebar luas.
67

 

Dakwah yang disampaikan melalui radio memiliki nilai penting dan strategis. 

Orientasi dakwah melalui radio sesungguhnya dapat menjangkau wilaya kognitif, 

afektif, dan psikomotorik khalayak pendengarnya. Namun untuk tercapainya tujuan 

ini diperlukan kemampuan mengelola untuk mengemas pesan dan kata menjadi 

barang berharga yang perlu disimak dan didengarkan. InsyaAllah, bila hal tersebut 

telah terwujud, dakwah akan terwujud dengan baik. 

Radio 94.4 FM D!Radio Lampung telah mempunyai andil besar atau bahkan 

setidaknya memberikan harapan-harapan khalayak pendengar di Lampung, tentang 

prilaku yang pantas serta aktifitas yang sesuai dengan agama. Hal ini dapat dilihat 

dari program siaran tertentu, tentang menyajian informasi serta kemampuan penyiar 

dalam mengemas pesan dengan kata menjadi sesuatu yang berharga untuk disimak 

dan didengarkan yang notabennya muda mudi. Sementara pada anak-anak muda 

secara umum masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 

mengakibatkan masih terjadinya perbuatan-perbuatan amoral (maksiat), hal ini 

memberikan hipotesis bahwa kenyataan ini dimungkinkan karena ketidakcocokkan 

dalam menentukan strategi siaran agama yang digunakan sehingga sulit untuk 

memahaminya. 

Lebih jelasnya teori pemahaman terhadap strategi menurut Laswell dan 

Melvin, dapat dilihat pada bagan berikut:
68
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Wiranto, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 56. 
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Bagan tersebut memberikan pemahaman bahwa untuk memahami strategi 

siaran maka harus kita faham dulu stategi komunikasi. Dalam memahami strategi 

siaran disini, sengaja penulis menggunakan penggabungan dua teori komunikasi yaitu 

teori komunikasi Laswell dan Teori Komunikasi Melvin. 

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kedua teori tersebut pada intinya 

sama yaitu bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi strategi, walaupun 

tentunya ada perbedaan keduanya namun perbedaan tersebut hanya pada teknis saja. 

Teori Komunikasi 

Massa 

5W + 1H 

Melvin Laswell 

Cultural Norm Theory 

1. Who? 

2. Says What? 

3. In Which Channel 

4. To Whom? 

5. With What Effect? 
 

1. Reinforce Exciting      

Pattern 

2. Creat New Shared 

3. Change Exciting Norm 

Radio Siaran 

Pemahaman Strategi 

Fokus Masalah 
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Pada teori Laswell lebih cenderung kepada bagaimana teknis siaran serta untuk siapa 

dan apa efeknya. Kalau pada teori komunikasi Melvin lebih cenderung kepada 

bagaimana siaran tersebut memberikan pemahaman serta dapat merubah tingkah laku 

ataupun merubah pemahaman khalayak. 
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BAB III 

PROFIL RADIO 94.4 FM D!RADIO LAMPUNG 

 

A. Gambaran Umum Radio D!Radio Rawa Laut Bandar Lampung 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Station Manajer 

D!Radio Lampung berikut pemaparannya : 

“D!Radio itu dari tahun 2013. Tanggal 10 november 2013 itu pertama kali 

radio 94.4 FM mengudara dengan nama d!radio lampung. Sebelumnya bernama Oz 

Radio dari tahun 2002. Terus berganti setelah tidak melakukan kerjasama lagi dengan 

oz radio. Jadi D!Radio lampung punya anak sendiri dan rebranding dari Oz Radio 

yang ada di bandung sekitar 8 orang. D!Radio mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 

12 malam”.
69

 

Pada tanggal 10 November 2013 pertama kali radio 94.4 FM mengudara di Jl. 

KS. Tubun No.12, Rawa Laut, Bandar Lampung dengan nama D!Radio Lampung, 

yang sebelumnya bernama Oz Radio pada tahun 2002. Oz Radio 94.4 FM Lampung 

merupakan salah satu radio dibawah jaringan Oz Radio yang berpusat di Kota 

Bandung. Radio yang membidik sebagai radio anak muda ini dari segi segment 

pendengar, musik dan program tidak jauh beda dengan Oz Radio di Kota lain. Namun 

Oz Radio 94.4 FM Lampung sudah tidak beroperasi sejak bulan agustus 2013 karena 

perubahan manajemen yang baru dan berganti nama menjadi D!Radio Lampung 

setelah tidak bekerjasama lagi dengan Oz Radio.
70
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B. Sejarah Perkembangan Awal Lahirnya Istilah D!Radio 

D!Radio terlahir dari ide kreatif anak-anak muda Lampung yang mencintai 

dunia radio dan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih fres, lebih 

fun dan berisi pada tanggal 13 November 2013. Tidak hanya sekedar mengudara, tapi 

juga berusaha meninggalkan makna. Kekosongan radio anak muda di Lampung yang 

dinamis, inovatif dan itulah terbentuknya D!Radio Lampung, yang berfrekuensi di 

94.4 FM. Dengan menjual tagline “Hits Terbaik Setiap Hari” D!Radio lampung hadir 

mengisi fresh.
71

 

Penulis memperoleh data tentang sejarah perkembangan dan lahirnya istilah 

D!Radio dari pertemuan langsung dengan Stationer Manajer D!Radio dan wawancara 

langsung, berikut pemaparannya : 

Makna huruf “D” pada tulisan D!Radio Lampung mempunyai arti yaitu Huruf 

“D” tidak hanya sekedar huruf. “D” meand Delightful, radio anak muda yang 

memposisikan diri sebagai teman aktifitas yang menyenangkan. Dengan lagu-lagu 

hits terbaik setiap hari. “D” Agents (sebutan untuk penyiar D!Radio) yang hamble, 

friendly, smart and fun, ditambah program siaran yang berisi, sesuai dengan 

segmentnya. Sebutan Agent itu sendiri karena mereka bertugas membuat hari-hari 

pendengar jadi delightfull, menyenangkan dengan segala aktifitas padat dan kadang 

membosankan yang pendengar jalani. D!Radio bertekad hanya memutarkan lagu-lagu 

yang paling hits setiap hari, dan program siaran yang berbeda dari radio lainnya di 

Lampung. Dan sapaan untuk pendengar D!Radio namanya Muli dan Mekhanai. 

D!radio tetap melestarikan budaya Lampung, walaupun radio nya anak muda tetapi 

tetap menggunakan panggilan itu agar tidak hilang budaya Lampung.
72

 

Sejak pertama kali mengudara D!Radio 94.4 FM Lampung berkomitmen 

untuk menyajikan lagu-lagu hits setiap hari baik musik nasional maupun 
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internasional. Pada perkembangannya, D!Radio yang notabennya radio anak muda, 

selain menyajikan lagu-lagu hits baik musik nasional maupun internasional. Penyiar 

D!Radio juga akrab dengan pendengar sehingga dapat membuat pendengar menarik 

untuk mendengarkannya dan juga termotivasi dengan kata-kata yang penyiar berikan 

untuk muli mekhanai di Lampung. 

C. Visi dan Misi Radio 94.4 FM D!Radio Lampung 

Visi D!Radio Lampung 

1. Menjadikan D!Radio sebagai radio anak muda yang menyenangkan 

2. Menjadi radio yang dikenal sebagai ikon anak muda Lampung 

3. Mengenalkan budaya Lampung yang belum terangkat
73

 

Misi D!Radio Lampung 

1. Memberikan hits terbaik setiap hari untuk menemani aktivitas pendengar 

2. Menjadi sahabat aktivitas bersama D!Agents (penyiar) yang friendly dan hamble 

3. Memanggil pendengar dengan sebutan Muli Mekhanai sebagai muda mudi asli 

Lampung. 

4. Mengangkat konten yang relatable dengan kehidupan sehari-hari, up to date dan 

menyangkut budaya Lampung.
74

 

 

Karakteristik Pendengar 
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Tergolong radio nya anak muda 94.4 FM D!Radio Lampung tentunya 

mempunyai karakteristik pendengarnya yang notabennya adalah anak muda. Yaitu 

muda mudi yang berjiwa muda berwawasan luas dan dinamis. Maksudnya adalah 

pendengar yang selalu mempunyai rasa ingin tahu dengan kegigihannya, mereka yang 

tidak pernah merasa puas dan selalu bertanya untuk mendapatkan ilmu serta 

pengetahuan baru dan selalu up to date tentang berita terkini. Mereka yang dinamis 

adalah orang-orang yang penuh percaya diri, mandiri dan penuh semangat. Selain itu 

karakteristik yang kedua adalah percaya diri, hamble dan bertoleransi tinggi. 

Maksudnya adalah orang-orang bersikap peduli dengan orang lain dan bertoleransi, 

mandiri dan menjadi diri sendiri. Karakteristik yang terakhir yaitu orang yang 

mempunyai karakter independen aktif dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah 

pendengar yang aktif dan bertanggungjawab. Penjelasan di atas berasal dari dokumen 

D!Radio yang terlampir pada lampiran.  



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR 

TIG ERI PRABOWO 

STATION MANAGER 

ARKIDA AGUNG WIBOWO 

ON AIR MANAGER 

GERY ARDIAN 

KEUANGAN 

NOVITA EKA W. 

MARKOM 

RAYDIAZ GHONIY 

MUSIC DIRECTOR 

APRIADY TRIATMAJI 

PRODUCTION 

HERI KURNIANTO 

OPD ( OPERATOR ) 

UTI + FERI + DIKA 

PENYIAR 

12 ORANG 

MARKETING 

AUDRYA CHANDRA 

 

TRAFFIC 

MARLINA 

 

PRODUCTION 

HERI KURNIANTO 

LOGISTIC 

OKTAVIANI 

TEKNISI 

SUYONO 

OFFICE BOY 

KIKI 

OFF AIR 

TASYA OCTAVIA 

OFF AIR TEAM 

DIANDRA 

D.  Struktur Organisasi Radio 94.4 FM D!Radio Lampung 

Sumber: Dokumentasi D!Radio Lampung 
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E.  Program Siaran Radio 94.4 FM D!Radio Lampung 

Radio D!Radio Lampung, memiliki beberapa program siaran yang masih aktif 

hingga sekarang yang disiarkan setiap hari. Berikut beberapa program acara siaran 

beserta penjelasan dari program tersebut:
75

 

1) Ngupi (Ngumpul Pagi) 

“Program acarnya itu kalo setiap pagi dari jam 06.00-09.00 WIB namanya 

Ngupi (ngumpul pagi) biasanya dipandu sama saya dan ada lagi Akbar namanya. 

Dalam acara ini, ya buat nemenin pendengar di pagi hari, dari yang mau 

berangkat sekolah, kuliah sampai ngantor, itu tujuannya biar fresh aja. Biar pagi-

pagi semangat”.
76

 

Penulis menyimpukan bahwa program acara ngumpul pagi adalah acara siaran 

di waktu pagi untuk menemani pagi nya Muli Mekhanai pada pukul 06.00-09.00 

WIB. Dengan mendengarkan acara Ngupi, D!Radio berharap pendengarnya 

dapat menyerap semangat di setiap lagu-lagu yang diputarkan oleh D!Agents 

Agung dan Akbar. biasanya juga Muli Mekhanai juga bisa mengirimkan pesan 

melalui whatssap D!Radio untuk menebak teka-teki pagi yang di berikan oleh 

D!Agents. 

2) Takis (Teman Aktivitas Siang) 
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“Dilanjut jam 10.00-14.00 WIB itu program acaranya namanya Takis (Teman 

Aktivitas Siang). Takis itu acara siaran buat nemanin aktivitas siang Muli 

Mekhanai Lampung bersama D!Agents Audri dan Rizki”.
77

  

Menurut pantauan penulis yang mengamati dengan cara mendengarkan radio 

nya. Biasanya dalam acara ini  terdapat program-program hits dengan 

menggunakan hastag #Tebar (Tebak Barang) yang clue nya akan diberikan 

langsung oleh D!Agents. Muli Mekhanai dapat berpartisipasi dengan 

mengirimkan pesan ke whatssap D!Radio. 

 

3) Mixsing (Lagu-Lagu) 

“Mixing itu program acara yang isinya tentang lagu-lagu aja sesuai dengan 

pilihan D!Agens yang membawakan acara tersebut. Di acara ini enggak ada 

request maupun sms, jadi khusus lagu-lagu aja”.
78

 

Jadi menurut penulis mixsing ini sama dengan sebagai program acara untuk 

rehat D!Agent. Di mana tidak ada partisipasi dari pendengar. Namun biasanya 

tetap menyajikan hits ter up to date nya. 

4) Sensor (Seneng-Seneng Sore) 

“Sensor adalah program acara D!Radio yang menemani akaktivitas muli 

Mekhanai pada sore hari yang biasanya yang mengisi D!Agents Jibon dan 

Riani.”
79

  

Penulis juga mengamati dengan mendengarkan radionya dalam program acara 

ini D!Agents memberikan tema menggunakan hastag #Pasing (Panjangin 
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Singkatan). Dalam acara ini muli mekhanai juga dapat berpartisipasi dengan cara 

mengirimkan jawabannya melalui via whatssap D!Radio. 

5) Seru Hits (Seru-Seruan pilih Hits)  

“Seru hits adalah program acara dimana muli mekhanai bisa request lagu-lagu 

terhits nya melalui via sms, whatssap, dan derect messsege di instagram ditemani 

dengan D!Agents Obel dan Fahay dari jam 19.00-21.00 WIB.”
80

 

6) SST (Siap-Siap Tidur) 

“Selanjutnya di mulai dari pukul 21.00-00.00 WIB nama program acaranya 

SST, SST itu Siap-siap Tidur. Biasanya dalam acara ini request lagu sambil 

nemenin muli mekhanai buat siap-siap tidur bersama D!Agents Gery dan 

Sakti.”
81

 

Program acara ini sama dengan merefresh muli mekhanai yang seharian 

bekarja, sekolah atau pun kuliah untuk rehat dengan mendengarkan D!Radio 

yang setiap hari nya memutarkan hits terbaiknya. 

7) Curanmor (Curhat-Curhatan And Many More) 

     “Nah di hari Jum`at sampai weekend program acara nya namanya Curanmor. 

Curanmor itu curhat-curhatan and many more yaitu acara siaran yang isinya 

tentang curhatan-curhatan di hari weekend. Biasanya acara ini jam 21.00 WIB-

00.00 WIB bersama D!Agents Hanny dan Akbar.”
82

 

     Penulis mengamati dalam acara ini Muli Mekhanai bisa mengirimkan 

curhatannya melalui via telpon atau wa D!Radio. 

Program Acara Unggulan 
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1. Ngupi (Ngumpul Pagi) 

Yaitu dosis harian yang tepat untuk pendenar agar hari-harinya menjadi ceria 

dan semangat. Dari jam 06.00-10.00 WIB, ditemani dengan dua D!Agent kocak khas 

D!Radio Lampung yang siap mengawali hari menjadi lebih indah dan penuh canda 

tawa.
83

 

Content Program:  

a. Anak Papi  

“Anak Papi itu absen enak pagi-pagi, buat nyapa muli mekhanai sambil ngasih hits 

terupdate, request lagu juga kadang di kasih paling gak satu topik buat bahasan”.
84

 

Jadi konten program ini sama dengan sapa pagi Muli Mekhanai dengan memberi 

trafffic update, request lagu dan satu topik ringan. 

b. Todays History 

“Hari bersejarah, di program ini tuh biasanya kita ngasih info tentang sejarah-

sejarah besar yang pernah terjadi pada hari itu, kaya peringatan hari pahlawan, 17 

agustus di situ ntar kita bakal kasih infonya dan bahas sejarahnya”.
85

 

c. Jakil (Jawaban Gokil)  

“Jakil itu jawaban gokil yang biasanya tuh yang ngasih jawaban-jawaban yang 

berisi kepada Muli Mekhanai, nah ada juga Petakil Pertanyaan Gokil biasanya di 
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acara ini dari kita ngelempar jawaban ke muli mekhanai terus dipilih jawaban yang 

paling gokil biasanya bakal dapet merchandise apa gak vocher dari sponsor”.
86

 

d. Weekend Wish  

“Weekend Wish itu acara mingguan khusus weekend, nah dalam acara ini kita 

tanya sama muli mekhanai apa sih harapannya di hari weekend”.
87

 

d. Riddle  

Riddle itu kayak dari kita nya ngasih pertanyaan yang riddle sama muli mekhanai 

terus muli mekhanai harus nebak dengan benar”.
88

 

2. Sensor (Senang-Senang Sore) 

Yaitu di program ini D!Agent yang smart, entertaining, dan cut of the box 

akan membuat sore hari Muli Mekhanai menjadi relax dan bahagia.
89

 

Content Program: 

a. Absen Sore 

b. Topik Tipis 

c. Sensor Highlight (Berita Terupdate) 

“Kalo di sensor highlight itu kita kaya ngasih berita-berita terupdate gitu buat 

nambah pengetahuan muli mekhanai juga”. 

d. Pasing (Panjangin Singkatan) 
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“Pasing atau panjangin singkatan acara hiburan aja biasanya kita nyontohin trus 

muli mekhanai ngikutin boleh DM (Direct Massegge) di Instagram atau bisa 

langsung sms k nomer D!Radio”. 

e. Tebar (Tebak Barang)  

“Ada namanya Tebar, tebar itu tebak barang, nah di program ini tuh kita ngasih 

clue kaya misalnya warna nya kuning rasanya manis, terus ntar di tebak sama muli 

mekhanai”. 

f. Take Me Out  

“dalam acara ini kita ngajak muli mekhanai buat ngasih tau 3 point kriteria 

teman/pasangan yang mereka cari, nah di situ sekalian sertain instagram sama 

umur mereka. Setelah itu kita Yaitu mengajak Muli Mekhanai untuk kasih tahu 3 

point kriteria teman/pasangan yang mereka cari, sertakan instagram dan umur 

mereka. Penyiar akan mencarikan dua orang yang Match untuk saling kenalan. 

g. Voting Lagu yaitu penyiar mengajak Muli Mekhanai pilih satu lagu yang tema 

lagunya ditentukan oleh penyiar, di cut selanjutnya penyiar sudah menentukan dua 

lagu dari Muli Mekhanai (atau dari penyiarnya sendiri). Masih di cut yang sama 

penyiar langsung mengajak Muli Mekhanai memilih satu lagu yang diputar setelah 

cut voting selesai. 
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Jadwal Program Siaran Radio 94.4 FM D!Radio Lampung 

Banyaknya program siaran di produksi oleh Radio 94.4 D!Radio Lampung, 

maka dibuatlah roundown siaran program acara tersebut dengan baik agar jadwal 

siaran program acara tersebut efektif dan efisien saat di konsumsi oleh pendengar 

D!Radio Lampung. Berikut jadwal siaran yang telah dibuat oleh D!Radio: 

Tabel.1 

Jadwal Program Siaran 

Hari Waktu Siaran Program Siaran 

Senin sampai 

Kamis 

 

 

 

 

 

 

Jum`at  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabtu  

 

 

06.00 – 10.00 WIB  

10.00 – 14.00 WIB 

14.00 – 15.00 WIB 

15.00 – 18.00 WIB 

18.00 – 19.00 WIB 

19.00 – 21.00 WIB 

21.00 – 00.00 WIB 

 

06.00 – 10.00 WIB  

10.00 – 14.00 WIB 

14.00 – 15.00 WIB 

15.00 – 18.00 WIB 

18.00 – 19.00 WIB 

19.00 – 21.00 WIB 

21.00 – 24.00 WIB 

 

 

06.00 – 10.00 WIB 

10.00 – 14.00 WIB 

14.00 – 16.00 WIB 

Ngupi (Ngumpul Pagi) 

Takis (Teman Aktivitas Siang) 

Mixsing (Hanya lagu) 

Sensor (Seneng-seneng Sore) 

Mixsing (Hanya lagu) 

Seru Hits (Seru-seruan Pilih Hits) 

SST (Siap-Siap Tidur) 

 

Ngupi (Ngumpul Pagi) 

Takis (Teman Aktivitas Siang) 

Mixsing (Hanya lagu) 

Sensor (Senang-senang Sore) 

Mixsing (Hanya lagu) 

Seru Hits (Seru-seruan Pilih Hits) 

Curanmor (Curhat-Curhatan and 

Many More) 

 

Ngupi on the weekend 

Takis (Teman Aktivitas Siang) 

Seru Hits ( Seru-Seruan Pilih Hits) 
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Minggu 

16.00 – 19.00 WIB 

19.00 – 22.00 WIB 

22.00 – 24.00 WIB 

 

 

06.00 – 10.00 WIB 

10.00 – 14.00 WIB 

14.00 – 16.00 WIB 

16.00 – 18.00 WIB 

 

18.00 – 19.00 WIB 

19.00 – 21.00 WIB 

21.00 – 24.00 WIB 

D!Top 40 Chart 

D!Weekend Beat 

Curanmor (Curhat-curhatan and 

many more) 

 

Ngupi on the weekend 

Takis (Teman Aktivitas Siang) 

Seru Hits ( Seru-Seruan Pilih Hits) 

Ngobras (Ngobrol Asik Bareng 

Sanak Lampung) 

Mixing 

Selo (Seputar Lagu Oldies) 

Curanmor (Curhat-Curhatan And 

Many More) 

Sumber : Dokumentasi D!Radio Lampung 

Pada Jadwal dalam tabel di atas, program siaran yang menyiarkan tentang 

siaran dakwah yang sering penulis dengarkan adalah program Curanmor 

(Curhat-curhatan and many more). Dalam program acara ini biasanya penyiar 

menyampaikan pesan dakwah berupa sebuah rangkaian kata-kata yang 

diselipkan untuk memotivasi pendengar.  

F.  Event Kegiatan yang di adakan Radio 94.4 FM D!Radio Lampung 

1. Kegiatan Anniversary D!Radio 

Kegiatan Anniversary D!Radio ini dilaksakan setiap tahun nya pada tanggal 

10 November. “Dalam acara ini biasanya D!Agents memberitahu Muli Mekhanai 

jauh jauh hari untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Biasanya mengadakan 
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event dengan tema Carnival D!Radio dimana dalam acara tersebut ada berbagai 

macam kuliner dan games-games seru  juga Muli Mekhanai berkesempatan jumpa 

Pers dengan D!Agents yang selama ini di kagum-kagumkan selama mendengarkan 

acara nya”.
90

 

2. Kegiatan Mengunjungi Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan 

Dalam kegaiatan ini bertujan agar D!Agents dapat lebih berbagi dengan anak-

anak yang kurang mampu. Biasanya dilaksanakan pada bulan ramadhan.
91

 

3. Kongkow bareng D!Radio Lampung 

“Kongkow bareng adalah sebutan dari D!Agents yang artinya bertemu, dan 

ngobrol bareng secara langsung bersama para penyiar D!Radio agar lebih akrab 

dengan Muli Mekhanai dan sebaliknya. Serta menjalin silarahmi”.
92

 

4. Kelas Enterpreuner dan Kuliner 

“Di mana dalam kegiatan event ini berbentuk kelas seminar tentang dunia bisnis 

kuliner dan praktek memasak langsung. Terbuka untuk umum”.
93

  

G. Strategi Komunikasi Penyiar dalam Menyampaikan Pesan-Pesan Dakwah 

D!Radio Lampung 
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Di D!Radio memang tidak ada program acara siaran khusus Dakwah, 

Tausiyah ataupun Ceramah dengan interaktif pendengar, penulis melakukan 

wawancara secara langsung melalui pertemuan dengan Station Manajer dan juga 

sebagai penyiar di D!Radio Lampung, berikut pemaparannya : 

“Program siaran dakwah emang enggak ada, tapi walaupun gak ada kita tetep 

punya cara untuk  bisa bikin muli mekhanai menjalankan suatu kebaikan dan 

menjauhi laranganNya. Dengan menyelipkan kata-kata berupa ajakan berbuat 

kebaikan ke pendengar. Walaupun enggak banyak tapi kan seenggaknya bisa 

mengingatkan, apalagi radio kita radio yang tergolong anak muda. Jadi cocok kalo di 

selipkan kata-kata Islami. Biar muli mekhanai gak hanya mendengarkan yang fresh 

dan hits tapi juga butuh kata-kata motivasi Islami. Oiya tapi itu gak tentu jam-jam nya 

karena kata-kata itu spontan keluar aja gitu pas siaran.
94

 

Penulis juga melakukan wawancara melalui chat whatssap dengan Program 

Directur dan juga sebagai penyiar di D!Radio Lampung, berikut pemaparannya : 

“Kalo nyari narasumber sih, kita dari mulut ke mulut aja, nyari info dari 

temen-temen komunitas muslim yang kita kenal, terus minta rekomendasi dari 

mereka, tapi yang jelas kita nilai juga kira-kira gayanya cocok/masuk enggak dengan 

radio kita yang anak muda dan open minded. Sebenernya alasannya lebih ke 

manajemen sendiri sih, kita masih banyak yang harus dibenahi mulai dari konten 

untuk acara primetime, kita masih fokus kesana dulu. Terus untuk kata-kata Islami 

yang kita selipkan itu sebenernya spontan aja sih, gakada tuntutan harus ada kata-kata 

Islami. Dan semua itu muncul seketika kita lagi siaran. Kan dakwah itu gak harus 

dengan ceramah bisa juga dengan ya yang kita lakuin itu degan menyelipkan kata-

kata Islami di jam-jam yang gak tetap. Gitu aja sih sebenernya”.
95

 

Menurut Zahra Obellia penyiar di D!Radio memeparkan strateginya, 

“Sebenernya kita gakpunya banyak strategi. Karena kita sudah berkualitas, hhe. 

Sekreatif kita aja sih, kita tau mana yang baik atau enggak kan kayak banyak-banyak 

baca buku, kadang juga kita ngutip dari google kok soal kata-kata Islami itu. Biar gak 

salah kaprah ya cari sumber yang udah shahih gitu aja sih, terus di macth sama gaya 

                                                           
94

Arkida Agung Wibowo, Station Manajer D!Radio, Chat Whatssap, 20 November 2017. 
95

Akbar, Wawancara Program Directur D!Radio, Via Chat Whatssap, Gedongtataan, 20 

November 2017. 



63 
 

 
 

radio kita yang anak muda banget. Biar pendengar bisa menyerap juga apa yang kita 

sampaikan”.
96

  

Jika dikaitkan dengan landasan teori yang ada di BAB II tentang pelaksanaan 

strategi secara rincinya pelaksanaan strategi di d!Radio tersebut adalah:  

1).  Kegiatan Dalam Mengembangkan Visi Dan Misi Organisasi 

Pengembangan visi dan misi di D!Radio ini sebagai radio anak muda yang 

selalu memberikan hits terbaik setiap hari kepada pendengar. Dengan pengembangan 

visi dan misi tersebut diharapkan penyiar D!Radio bisa menyajikan program siaran 

yang baik dan berkualitas.  

2). Mengidentifikasi Peluang Dan Ancaman Eksternal Organisasi.  

Dalam identifikasi peluang dan ancaman penting untuk bisa mengembangkan 

radio 94.4 FM D!Radio Lampung. Peluang yang penulis temukan di D!Radio adalah 

dengan menjadikannya salah satu radio anak muda yang mana hal ini bisa 

menjadikan penyiar untuk dapat berlatih agar tetap bisa menyajikan informasi 

terupdate dengan tidak melupakan kewajiban untuk mengajak umat agar berbuat baik. 

Sedangkan ancaman eksternalnya adalah masih minimnya penyiar yang bisa 

melakukan siaran dengan baik.  

 3). Menentukan Kekuatan Dan Kelemahan 

Kekuatan yang dimiliki D!Radio adalah radio ini mempunyai beberapa 

penyiar dan pengurus yang punya kualitas baik seperti menyajian informasi serta 
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kemampuan penyiar dalam mengemas pesan dengan kata menjadi sesuatu yang 

berharga untuk disimak dan didengarkan yang notabennya muda mudi. Sementara 

pada anak-anak muda secara umum masih banyak terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang mengakibatkan masih terjadinya perbuatan-perbuatan amoral 

(maksiat). Dengan begitu dapat membuat pendengar menjadi mengubah tingkah laku 

nya menjadi lebih baik lagi. 

 Seperti yang disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW “Sampaikanlah 

dariKu walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari). Maksudnya adalah kita diperintahkan 

untuk menyampaikan ilmu yang kita ketahui sekecil apapun ilmu tersebut, karena kita 

tidak tahu mungkin dari sedikit ilmu yang kita bagikan dapat memberi manfaat dan 

menjadi sebab hidayah bagi orang lain. 

4). Menetapkan Tujuan Jangka Panjang Organisasi 

Untuk menjaga eksistensinya dalam menghadapi persaingan dengan radio lain 

D!Radio harus mempunyai kualitas dalam siarannya. Maka di sinilah yang menjadi 

tujuan jangka panjang di D!Radio Lampung dengan menciptakan siaran-siaran yang 

berkualitas dan penyiar yang berwawasan luas di dunia broadcasting. 

5). Membuat Sejumlah Strategi Alternatif Untuk Organisasi 

Untuk lebih meningkatkan kualitas siaran dakwah yang dimiliki tentunya 

D!Radio mempunyai beberapa strategi yang dijalankan. Disamping strategi tersebut 

D!Radio juga menyiapkan strategi alternatif jika strategi yang dijalankan kurang 

maksimal yaitu dengan melakukan pemagangan di instansi lain. 

6). Memilih Strategi Tertentu Untuk Digunakan 
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh D!Radio dalam meningkatkan kualitas 

siaran dakwah adalah menjalankan strategi yang sudah dirumuskan. Strategi yang 

dijalankan oleh D!Radio dalam meningkatkan kualitas siaran dakwah adalah 

pelatihan, pengetahuan yang luas, kreatifitas penyiar, pengetahuan tentang Agama, 

serta memanage waktu. Dan beberapa kebijakan yang mendukung seperti evaluasi 

recording dan mendengarkan radio lain. 

Setelah seluruh strategi dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan strategi tersebut. Adapun bentuk dari pelaksanaan starategi tersebut 

adalah: 

1). Menetapkan Tujuan Tahunan  

Dalam penetapan tujuan tahunan ini adalah dengan melakukan beberapa usaha 

yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas siaran dakwah seperti mengadakan 

banyak kegiatan Islami dengan mengunjungi panti asuhan, membaca buku-muku 

motivasi agama, pelatihan vocal dan mengulas dunia radio agar pengalaman dan 

wawasan nya bertambah. 

2). Menyusun Kebijakan 

Dalam menyusun kebijakan adalah kebijakan yang mendukung upaya untuk 

meningkatkan kualitas siaran dakwah diantara pertama dengan menambah 

pengetahuan penyiar tentang wawasan Islami, banyak membaca buku motivasi 

ataupun dari internet, kedua mendengarkan radio lain sebagai bahan referensi dalam 

siaran. 

3). Mengalokasikan Sumber Daya  
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Sumber daya yang dimiliki oleh D!Radio adlaah dengan membagi tugas 

penyiar dalam melakukan siaran yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh masing-masing penyiar. Secara umum sumber daya yang dimiliki D!Radio telah 

dilakukan.  

 

 

4). Mengubah Struktur Organisasi 

Perubahan struktur organisasi D!Radio jarang dilakukan. Perubahan struktur 

yang ada hanya dilakukan jika ada hal tersebut bisa memberikan perubahan penyiar 

dalam membawakan sebuah program siaran. 

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh D!Radio atas segala upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas siaran dakwah adalah terkait dengan efektif 

atau tidaknya strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas siaran diantaranya 

pertama mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan 

perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini seperti perubahan teknologi dan 

persaingan dengan radio lain. Kedua melakukan tindakan-tindakan korektif.  

Penulis dapat menimpulkan dari beberapa wawancara di atas yaitu media 

massa radio juga bisa menyajikan siaran dakwah. Namun siaran dakwah yang 

dimaksud di D!Radio ini adalah sebuah rangkaian kata-kata yang dikemas menjadi 

sebuah pesan yang layak disimak dan didengarkan. Dan penyiar di D!Radio juga 

mengemasnya dengan sangat baik. Yaitu d sesuaikan dengan gaya radio mereka yang 

merupakan radio anak muda, sehingga siaran dakwah tersebut tidak monoton, apalagi 

pendengarnya kebanyakkan muda mudi yang masih banyak terjadi penyimpangan-
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penyimpangan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu D!Radio tetap mengajak muli 

mekhanai  tetap dijalan Allah dan menjauhi segala laranganNya. Selain itu juga 

mereka mengembangkan visi dan misi tetap melestarikan budaya Lampung yang ada 

dengan gaya siaran yang open minded.  

 

H.   Syarat Menjadi Penyiar D!Radio Lampung 

Penyiar (announcer) adalah orang yang bertugas membawakan atau 

memandu acara di radio. Semua orang pada dasarnya bisa menjadi penyiar selama dia 

tidak punya kelainan dalam cara bicara, misalnya gagap, bersuara tidak normal. 

Namun demikian, untuk menjadi penyiar profesional, seseorang harus memiliki 

kecakapan (skill). Seseorang yang memiliki skill tidak diragukan lagi kemampuannya. 

Penulis memperoleh data tentang syarat untuk menjadi penyiar wawancara 

langsung dengan Station Manager D!Radio melalui pertemuan, berikut 

pemaparannya: 

“Untuk sekarang penyiarnya ada 12 orang. Aktif semua. Rata-rata penyiarnya 

mahasiswa dan ada yang udah kerja gitu. Di Unila, ada yang di UIN juga, UTB. 

Syarat jadi penyiar D!Radio pastinya harus punya suara, skill, minimal lulusan SMA. 

Hamble beretitut dan syarat lainnya ya mengikuti aja sih.”
97

 

Berikut syarat menjadi penyiar di D!Radio yang penulis rangkum dari 

wawancara langsung yaitu: 
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a. Berbicara. Pekerjaan penyiar adalah berbicara, mengeluarkan suara atau 

melakukan komunikasi secara lisan. Karena itu seorang penyiar harus bicara 

dengan kualitas vokal yang baik seperti pengaturan suara, pengendalian irama, 

artikulasi, tempo dan sebagainya.  

b. Membaca. Dalam hal ini kemampuan Spoken Reading, yakni membaca naskah 

siaran namun terdengar seperti bertutur atau tidak membaca naskah. 

c. Menulis. Yaitu menulis naskah siaran. Karena sering kali penyiar harus 

menyiapkan naskah siaran sendiri. Karena seorang penyiar harus memiliki 

kemampuan menulis naskah. 

d. Tingkatan menjadi penyiar D!Radio Lampung selain harus bisa berbicara 

minimal sudah lulus SMA. 

e. Juga berpenampilan menarik dan energik dalam membawakan suatu program 

acara. 

f. Hamble dan beretitut. 

Ketika persaingan semakin tinggi di dalam perkembangan industri media 

radio di masa sekarang, pada umumnya stasiun radio siaran akan memperioritaskan 

calon penyiar yang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap dunia 

penyiaran. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh  terhadap baik buruknya 

sebuat acara siaran radio. 

I.  Kelebihan dan Kekurangan Radio 94.4 FM D!Radio Lampung 

Jika dikaitkan dengan teori yang di Bab II Kelebihan Radio 94.4 FM D!Radio 

Lampung 

1. Radio anak muda terhits di Lampung. 
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2. Penyiarnya asik dan akrab dengan pendengar. 

3. Radio yang selalu mengangkat konten up to date setiap hari. 

4. Radio yang selalu yang melestarikan budaya Lampung untuk pendengarnya. 

Adapun kekurangannya yaitu: Minimnya penyiar yang melakukan siaran dengan 

baik.  
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BAB IV 

STRATEGI KOMUNIKASI PENYIAR DALAM  

MENYAMPAIKAN PESAN-PESAN DAKWAH  

DI D!RADIO LAMPUNG 

 

A. Strategi Komunikasi Penyiar Dalam Menyampaikan Pesan-Pesan 

Dakwah di D!Radio Lampung 

Berdasarkan teori yang ada pada BAB II tentang strategi komunikasi dan 

pesan-pesan dakwah, dan dengan adanya data dari lapangan dalam BAB III, maka 

pada BAB IV ini penulis mencoba untuk menganalisa data tersebut dari berbagai sisi 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

Dalam penyelenggaraan dakwah pastilah bertujuan untuk menyebarkan agama 

Islam. Makna dasar dari dakwah itu sendiri adalah mengajak, menyeru umat manusia 

agar berada dalam jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ajaran Islam secara 

eksplisit maupun implisit. Untuk mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien maka 

diperlukan strategi yang tepat. 

D!Radio Lampung yang merupakan radio anak muda tidak hanya sekedar 

memberikan informasi dan hits terbaik setiap hari. Tetapi juga memberikan sebuah 

kata-kata yang diselipkan di saat siaran yang dirangkai menjadi sebuah pesan yang 

berguna untuk pendengar D!Radio. Yang mana sebuah rangkaian pesan yang 

disampaikan akan berdampak positif bagi pendengar.  

Berdakwah tidak harus di masjid, di masjelis taklim. Sekarang ini media 

seperti radio pun bisa dijadikan media untuk berdakwah dengan mengajak, menyeru 

manusia agar berada di jalan yang benar. Dakwah juga tidak selalu berbentuk 
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ceramah atau kutbah. Siaran dakwah yang dimaksud adalah kata-kata yang dirangkai 

menjadi sebuah pesan yang dapat mempengaruhi manusia ke jalan yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT. Itu merupakan strategi D!Radio dalam menyampaikan 

pesan-pesan dakwah.  

Penulis melakukan observasi secara online melalui Instagram memang selain 

memberikan infromasi dan lagu-lagu terupdate D!Radio ini selalu memberikan kata-

kata ataupun motivasi yang menurut penulis itu sebuah pesan dakwah yang 

disampaikan secara sepontan dari penyiar D!Radio yang bertujuan untuk 

mengingatkan dalam hal kebaikan. 

Penulis akan memaparkan tentang tujuan berdakwah sama dengan yang 

disampaikan penyiar D!Radio kepada pendengarnya. ada banyak tujuan ketika 

berdakwah, penulis di sini tidak memaparkan semua karena jika dipaparkan semua 

akan terlalu banyak, maka penulis hanya menuliskan beberapa saja, berikut adalah 

tujuan dakwah:  

ٍُۡ َي إِنَىَُُٔ ٍُدََعبَُٰٓ ًَّ ُي ِ َلا ٕۡ ُقَ  ٍ ُِأَۡحَس ُُٱّللَّ ٍَ ِيُِي قَبَلُإََُِّ َٔ بُ ِهحا َمَُصٰ ًِ َع ٍََُٔ ي ًِ ۡسِه  ً ٣٣ُُُٱۡن

Artinya : “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?.” (Q.S An 

Fussilat 33) 

Dari ayat ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua pendekatan 

yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dakwah, yakni dakwah dakwah bil-qoul 

dan dakwah bil-amal. Dakwah bil-qoul dapat dilakukan secara individual, kelompok 
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atau massa. Dakwah bil-amal merupakan aktivitas dakwah yang dilakukan dengan 

cara rekayasa sosial.
98

  

Tanpa dakwah, umat Islam dapat kehilangan arah. Dengan dakwah Islam 

menjadi saudara, seperti dalam potret identitas. Dengan demikian kita bisa membuat 

pernyataan bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh keyakinannya, sedangkan 

keyakinan itu ditentukan oleh pengetahuannya. Urgensi dakwah terletak pada 

kebenaran ajaran Islam. Kita bisa membandingkan dunia sebelum dan setelah 

datangnya dakwah Islam. 

Oleh karena itu berdakwah merupakan suatu kewajiban umat muslim. Untuk 

mengajak manusia kepada jalan Allah. Dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan 

D!Radio ini. Dakwahnya tidak monoton, dan disesuaikan dengan selera pendengar 

yang notabennya adalah kaum muda. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori komunikasi Harold D. 

Lasswell dengan teori komunikasi Melvin L. DeFluer. Pada teori Lasswel dinyatakan 

bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab 

pertanyaan Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 

Pada BAB II halaman 38 penulis gabungkan dengan salah satu dari empat 

teori Melvin L. DeFleur, yaitu dengan mengambil teori Cultural Norms Theory, 

sebagai teori keempat yang diketengahkan oleh Melvin, pada hakikatnya merupakan 

anggapan yang mendasar bahwa, melalui penyajian selektif dan penekanan pada tema 

tertentu, media massa menciptakan kesan-kesan tertentu pada khalayak. 
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Kedua teori tersebut pada intinya sama yaitu bagaimana memecahkan 

permasalahan yang dihadapi strategi, walaupun tentunya ada perbedaan keduanya 

namun perbedaan tersebut hanya pada teknis saja. Pada teori Laswell lebih cenderung 

kepada bagaimana teknis siaran serta untuk siapa dan apa efeknya. Kalau pada teori 

komunikasi Melvin lebih cenderung kepada bagaimana siaran tersebut memberikan 

pemahaman serta dapat merubah tingkah laku ataupun merubah pemahaman 

khalayak. 

Penulis menjawab pertanyaan dalam rumus Laswell tersebut berdasarkan 

wawancara dalam BAB III. 

Who? Siapakah komunikatornya? Komunikator adalah seseorang yang 

menyampaikan suatu informasi. Di D!Radio Lampung yang menyampaikan adalah 

penyiar. Says What Pesan Apa yang disampaikan? Pesan adalah isi dari informasi 

yang di sampaikan. Pesan yang disampaikan oleh penyiar D!Radio adalah berupa 

kata-kata yang dikemas menjadi sebuah pesan yang berguna, dapat disimak dan 

didengarkan. In Which Channel Media Apa yang digunakan? Media adalah alat. 

Penyiar D!Radio menggunakan media radio untuk menyampaikan suatu informasi 

yang bersifat audio visual. To Whom Siapa komunikannya? Komunikan adalah orang 

yang menerima. Orang yang menerima informasi dari D!Radio adalah pendengar 

yang aktif dan merupakan kalangan anak muda. With What Effect? Efek apa yang 

dihasilkan? Efek yang dihasilkan yaitu menjadikan komunikan dengan mengajak 

kearah yang positif. Melalui siaran dakwah yang di siarkan di D!Radio.  

Sedangkan untuk teori Melvin penulis dapat menjawab berdasarkan teori pada 

BAB II halaman 39 bagaimana siaran tersebut memberikan pemahaman serta dapat 
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merubah tingkah laku ataupun merubah pemahaman khalayak? Yaitu dengan 

memberikan kepercayaan bahwa pesan dakwah yang disampaikan bisa memperkuat 

pola-pola yang sudah ada dan mengarahkan orang-orang terutama kaum muda untuk 

percaya suatu bentuk sosial yang dipelihara. Kedua, D!Radio dapat memberikan 

sesuatu yang baru mengenai topik yang lebih bermanfaat. Ketiga, D!Radio dapat 

mengubah norma-norma yang sudah ada dan karena mengubah orang-orang dari 

bentuk tingkah laku yang lain.  

Radio 94.4 FM D!Radio Lampung telah mempunyai andil besar atau bahkan 

setidaknya memberikan harapan-harapan khalayak pendengar di Lampung, tentang 

prilaku yang pantas serta aktifitas yang sesuai dengan agama. Hal ini dapat dilihat 

dari program siaran tertentu, tentang menyajian informasi serta kemampuan penyiar 

dalam mengemas pesan dengan kata menjadi sesuatu yang berharga untuk disimak 

dan didengarkan yang notabennya kaum muda. 

Dalam BAB II (landasan teori) halaman 18 disebutkan bahwa strategi pada 

hakikatnya merupakan perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk 

mencapai tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan itu strategi tidak berfungsi 

hanya sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan jalan saja, melainkan harus 

mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.  

Dalam BAB III berdasarkan interview, observasi dan dokumentasi penulis 

mendapatkan data tentang strategi D!Radio dalam meningkatkan kualitas siaran 

dakwah. Hal ini dapat dilihat dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi strategi yang 

dijalankan oleh D!Radio. 



75 
 

 
 

Secara rincinya pelaksanaan strategi tersebut adalah:  

1. Perumusan Strategi 

Perumusan strategi merupakan langkah awal sebelum melaksanakan segala 

bentuk strategi yang akan ditetapkan. Pada perumusan strategi langkah-langkah yang 

dilakukan adalah  

Kegiatan dalam mengembangkan visi dan misi organisasi, Pengembangan visi 

dan misi di D!Radio ini sebagi radio anak muda yang selalu memberikan hits terbaik 

setiap hari kepada pendengar. Dengan pengembangan visi dan misi tersebut 

diharapkan penyiar D!Radio bisa menyajikan program siaran yang baik dan 

berkualitas.  

Setelah itu mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Dalam 

identifikasi peluang dan ancaman penting untuk bisa mengembangkan radio 94.4 FM 

D!Radio Lampung. Peluang yang penulis temukan di D!Radio adalah dengan 

menjadikannya salah satu radio anak muda yang mana hal ini bisa menjadikan 

penyiar untuk dapat berlatih agar tetap bisa menyajikan informasi terupdate dengan 

tidak melupakan kewajiban untuk mengajak umat agar berbuat baik. Sedangkan 

ancaman eksternalnya adalah masih minimnya penyiar yang bisa melakukan siaran 

dengan baik.  

Selanjutnya dengan menentukan kekuatan dan kelemahan, kekuatan yang 

dimiliki D!Radio adalah radio ini mempunyai beberapa penyiar dan pengurus yang 

punya kualitas baik seperti menyajian informasi serta kemampuan penyiar dalam 
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mengemas pesan dengan kata menjadi sesuatu yang berharga untuk disimak dan 

didengarkan yang notabennya muda mudi. Sementara pada anak-anak muda secara 

umum masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan 

masih terjadinya perbuatan-perbuatan amoral (maksiat). Dengan begitu dapat 

membuat pendengar menjadi mengubah tingkah laku nya menjadi lebih baik lagi. 

 Seperti yang disebutkan dalam BAB II mengenai hadist Rasulullah SAW 

“Sampaikanlah dariKu walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari). Maksudnya adalah 

kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang kita ketahui sekecil apapun ilmu 

tersebut, karena kita tidak tahu mungkin dari sedikit ilmu yang kita bagikan dapat 

memberi manfaat dan menjadi sebab hidayah bagi orang lain. 

Setelah itu merumuskan strategi adalah menetapkan tujuan jangka panjang 

organisasi. Untuk menjaga eksistensinya dalam menghadapi persaingan dengan radio 

lain D!Radio harus mempunyai kualitas dalam siarannya. Maka di sinilah yang 

menjadi tujuan jangka panjang di D!Radio Lampung dengan menciptakan siaran-

siaran yang berkualitas dan penyiar yang berwawasan luas di dunia broadcasting. 

Sesudah merumuskan maka membuat sejumlah strategi alternatif untuk 

organisasi. Untuk lebih memahami strategi komunikasi penyiar saat menyampaikan  

dakwah yang dimiliki tentunya D!Radio mempunyai beberapa strategi yang 

dijalankan. Disamping strategi tersebut D!Radio juga menyiapkan strategi alternatif 

jika strategi yang dijalankan kurang maksimal yaitu dengan melakukan pemagangan 

di instansi lain. 

Dan yang terakhir dengan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Upaya-

upaya yang dilakukan oleh D!Radio dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah 
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adalah menjalankan strategi yang sudah dirumuskan. Strategi yang dijalankan oleh 

D!Radio dalam menyampaikan pesan dakwah adalah pelatihan, pengetahuan yang 

luas, kreatifitas penyiar, pengetahuan tentang Agama, serta memanage waktu. Dan 

beberapa kebijakan yang mendukung seperti evaluasi recording dan mendengarkan 

radio lain. 

2. Pelaksanaan Strategi 

Setelah seluruh strategi dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan strategi tersebut. Adapun bentuk dari pelaksanaan starategi tersebut 

adalah:  

Menetapkan tujuan tahunan. Dalam penetapan tujuan tahunan ini adalah 

dengan melakukan beberapa usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

siaran dakwah seperti mengadakan banyak kegiatan Islami dengan mengunjungi panti 

asuhan, membaca buku-muku motivasi agama, pelatihan vocal dan mengulas dunia 

radio agar pengalaman dan wawasan nya bertambah. 

Menyusun kebijakan. Dalam menyusun kebijakan adalah kebijakan yang 

mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas siaran dakwah diantara pertama 

dengan menambah pengetahuan penyiar tentang wawasan Islami, banyak membaca 

buku motivasi ataupun dari internet, kedua mendengarkan radio lain sebagai bahan 

referensi dalam siaran. 

Mengalokasikan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh D!Radio 

adlaah dengan membagi tugas penyiar dalam melakukan siaran yang disesuaikan 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing penyiar. Secara umum sumber 

daya yang dimiliki D!Radio telah dilakukan. 
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Mengubah struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi D!Radio jarang 

dilakukan. Perubahan struktur yang ada hanya dilakukan jika ada hal tersebut bisa 

memberikan perubahan penyiar dalam membawakan sebuah program siaran. 

3. Evaluasi Strategi 

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh D!Radio atas segala upaya yang 

dilakukan untuk menyampaikan pesan dakwah adalah terkait dengan efektif atau 

tidaknya strategi yang dilakukan untuk menyampaikan siaran  diantaranya pertama 

mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan 

strategi yang diterapkan sekarang ini seperti perubahan teknologi dan persaingan 

dengan radio lain. Kedua melakukan tindakan-tindakan korektif.  

Dari data yang penulis dapatkan, maka penulis mencoba menganalisa tentang 

strategi radio dalam menyampaikan pesan dakwah di D!Radio Rawa Laut Bandar 

Lampung sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 

beberapa pengurus dan penyiar D!Radio Lampung. Dalam wawancara tersebut 

terdapat keseriusan untuk meningkatkan kualitas siaran dakwah dengan cara 

merangkai kata-kata menjadi sebuah pesan yang berguna bagi pendengar dikalangan 

kaum muda (hal 58). Selain itu D!Radio mempunyai beberapa penyiar yang 

berkualitas dalam menyajikan siaran dakwah tersebut.  

Jika dilihat dari data dilandasan teori pada BAB II dan data yang diperoleh 

dari lapangan pada BAB III, cukup sinkron dan dilakukan dengan cukup baik. Hal 

tersebutlah yang membuat strategi radio D!Radio dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah berjalan dengan baik dan menghasilkan kondisi yang positif yakni para 

pendengar D!Radio Lampung. 
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B. Hasil Yang Dicapai D!Radio Lampung dalam Menyampaikan Pesan-

Pesan Dakwah 

 

Dalam setiap tindakan dan perbuatan akan selalu membuahkan hasil dari 

tindakan itu sendiri. Baik atau tidaknya hasil tersebut diukur dengan kesungguhan 

dan kesabaran dalam melakukan perbuatan tersebut. Begitupun dengan D!Radio 

dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah.   

Setelah dibahas pada bab terdahulu, kemundian penulis menganalisa dan 

amati dari data-data yang didapatkan bahwa strategi yang dilakukan D!Radio dalam 

menyampaikan pesan dakwah sudah cukup maksimal. Dilihat dari beberapa tindakan 

yang dilakukan untuk serius meningkatkan siaran dakwah yang telah penulis bahas 

pada bab terdahulu. 

Setelah strategi – strategi tersebut dijalankan secara maksimal oleh D!Radio 

Lampung, maka hasil yang dicapai dalam menyampaikan pesan dakwah di D!Radio 

Lampung berhasil. Penulis berpendapat berhasil karena: 

1. Strategi yang dijalankan D!Radio sangat unik. 

2. Strategi yang dijalankan D!Radio dalam menyampaikan pesan dakwah cukup 

sinkron/sesuai dengan teori-teori yang ada. 

3. Siaran dakwahnya menjadi berkualitas karena penyiarnya kreatif. 

4. Adanya kerjasama dengan instansi lain 

5. Pendengar menjadi lebih antusias dan dapat menyimak siaran tersebut. 

6. Menghasilkan hal yang positif di kalangan anak muda Lampung. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Strategi Komunikasi Penyiar dalam Menyampaikan Pesan-Pesan 

Dakwah di D!Radio Lampung 

Setelah penulis melakukan penelitian dengan uraian dan analisis 

menggunakan teori komunikasi Harold D. Lasswell dengan teori komunikasi Melvin 

L. DeFluer dalam penelitian strategi komunikasi penyiar dalam menyampaikan 

pesan-pesan dakwah, maka penulis menyimpulkan bahwa Radio 94.4 FM D!Radio 

Lampung telah mempunyai andil besar atau bahkan setidaknya memberikan harapan-

harapan khalayak pendengar di Lampung, tentang prilaku yang pantas serta aktifitas 

yang sesuai dengan agama. Hal ini dapat dilihat dari program siaran tertentu, tentang 

menyajian informasi serta kemampuan penyiar dalam mengemas pesan dengan kata 

menjadi sesuatu yang berharga untuk disimak dan didengarkan yang notabennya 

kaum muda. 

D!Radio tidak hanya melakukan siaran dakwah yaitu tetapi juga memberikan 

sebuah kata-kata yang diselipkan di saat siaran yang dirangkai menjadi sebuah pesan 

yang berguna untuk pendengar D!Radio. Yang mana sebuah rangkaian pesan yang 

disampaikan akan berdampak positif bagi pendengar.  

Adapun strateginya dalam menyampaikan pesan dakwah di D!Radio jika 

dikaitkan berdasarkan teori Lasswell maka efek yang didapat dari siaran dakwah 

tersebut adalah menjadikan komunikator mengajak komunikan kearah yang positif. 
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Sedangkan menurut teori Melvin yaitu strategi tersebut dapat memberikan 

pemahaman serta dapat merubah sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan ajaran 

Islam. 

Menurut penulis juga D!Radio kreatif dalam menyampaikan dakwah karena 

penyiarnya selalu gencar dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah pesan untuk 

mengajak pendengar agar tertarik menyimak dan mendengarkan apa yang siarkan dan 

juga mengajak agar sebagai umat Islam selalu mengubah tingkah laku menjadi lebih 

baik lagi sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Hasil Yang Dicapai D!Radio Lampung dalam Menyampaikan Pesan-

pesan Dakwah 

 

7. Strategi yang dijalankan D!Radio dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah 

cukup sinkron/sesuai dengan teori-teori yang ada. 

8. Siaran dakwahnya menjadi berkualitas karena penyiarnya kreatif. 

9. Adanya kerjasama dengan instansi lain 

10. Pendengar menjadi lebih antusias dan dapat menyimak siaran tersebut. 

11. Menghasilkan hal yang positif di kalangan anak muda Lampung. 
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B. Saran 

Penulis menyarankan bagi para pembaca dan peneliti yang lainnya, sebagai 

tindak lanjut dari skripsi ini adalah: 

1. Sebagai Radio anak muda yaitu selalu memberikan informasi terupdate dan hits 

terbaru setiap hari. Sebaiknya D!Radio lebih banyak lagi memberikan siaran 

dakwah nya karena anak muda sekarang perlu sekali banyak mendengarkan 

tentang kajian Islami agar selalu berada di jalan yang lurus dan jauh dari 

penyimpangan-penyimpangan yang ada.  

2. Perbanyak lagi jalur sosialisasi dan edukasi serta pemahaman agama seperti 

melalui seminar pelatihan dan pengajian serta kegiatan yang mengandung 

keagamaan. 

3. Tingkatkan lagi sumber daya manusia, agar mampu mengatasi ketika banyak hal 

yang dikerjakan. 

4. Berikan penyiar pelatihan khusus broadcasting. Agar dapat menyiarkan siaran 

dengan lebih baik lagi. 
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C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil „alamin, Puji Syukur Ke-hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan dan melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya serta kesabaran dan 

keikhlasan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca 

dan terkhusus kepada penulis baik itu didunia maupun diakhirat kelak, terlebih lagi 

bagi mmahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis sangat 

membutuhkan keritikan dan masuk yang sifatnya membangun. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan keberkahan dan pertolongannya kepada kita semu, Amin. 

 


