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ABSTRAK 

OLEH: 

NIA ANDESTA 

 

Islam adalah agama dakwah yang menuntut para pemeluknya untuk selalu 

melakukan aktivitas dakwah dimasyarakat. Dalam rangka aktivitas dakwahnya dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan ajaran islam, 

diantaranya dapat dilakukan melalui media massa elektronik seperti Radio. Radio 

Republik Indonesia Programa 1 Frekuensi 90,9Mhz Badar lampung  salah satu yang 

mempunyai program Dakwah “Hikmah Fajar”  yang disiarkan setiap hari pada pukul 

05.10-05.55 WIB yang diisi materi-materi Dakwah.     

Dari latar belakang masalah diatas, permasalahan-permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana proses produksi 

siaran dakwah Hikma Fajar? Apa saja kelebihan dan kekurangan proses produksi 

siaran dakwah Hikma Fajar? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui proses produksi program Dakwah Hikma  Fajar di RRI Program 1 

frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung dan Untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan proses produksi program dakwah Hikma Fajar. Dengan demikian 

penelitian ini diharapkan berguna untuk  memberikan sumbangan teoritis bagi 

pengembang ilmu komunikasi dan penyiaran islam khususnya dalam proses produksi 

siaran dakwah islamiyah program acara radio. 

penelitian ini merupakan  penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-

data yang ada dilapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya penelitian ini 

mengharuskan penulis untuk terjun langsung ke lapangan guna menggali data dan 

fakta yang terjadi secara langsung dan objektif. Berdasarkan penelitian yang dipilih, 

maka dapat diketahui bahwa data-data dalam penelitian dihimpun berdasarkan hasil 

observasi dan interview secara langsung. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses produksi yang dilakukan RRI 

Bandar Lampung sudah sesuai dengan Standar Operasional Penyiaran (SOP). Yang 

mana pada saat produksi diawali dengan Pra produksi, Produksi dan Pasca Produksi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 َوُأْوَنِٰٓئَك ٱنُۡمنَكِرۚ َوَينَۡهىَۡن َعِه ٱنَۡمعُۡروِف َوَيأُّۡمُروَن ِبٱنَۡخيِۡر َيدُۡعىَن ِإَنى  ٞ  ِّمنُكمۡ ُأَّمةَنَۡتُكهو

 ١٠ ٱنُۡمفِۡهُحىَنُهُم 

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu segolingan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyeru kepada yag ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah 

orang-orang yang beruntuntung”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini untuk menghindari kesalah pahaman makna yang 

terkandung dalam memahami judul skripsi, maka dipandang perlu dijelaskan 

beberapa pengertian yang terdapat didalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah 

sebagai berikut:“PRODUKSI SIARAN DAKWAH ISLAMIYAH DI RADIO 

REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG”. 

Produksi merupakan keterampilan memadukan wawasan, kreatifitas dan 

kemampuan mengoprasikan peralatan produksi. Menurut Gilang, sebagaimana yang 

diungkapkan Munthe menyatakan bahwa produksi siaran radio adalah hasil produk 

dari hasil stasiun radio  yang  merupakan hasil kerja tim, yang perlu dukungan tim 

dan kekompakan bersama.
1
 

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, baik 

yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat 

penerima siaran,
2
 Dakwah menurut Toha Yahya Umar, M.A dalam bukunya Ilmu 

Dakwah, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang 

                                                             
1
Munthe, Muryanto Ginting, Media Komunikasi Radio, (Jakarta Pusat: Sinar Harapan, 1996), h. 

12 
2 Morisson, manajemen media penyiaran strategi mengelola Radio dan Televisi, (Jakarta: 

Kencana perdana media Grop,2008),h.200  



 

benar sesuai dengan perintah tuhan untuk keselamatan dan kebahagian mereka 

didunia dan akherat.
3
 

Siaran dakwah adalah publikasi pesan dalam bentuk suara, gambar atau 

karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui 

perangkat penerima siaran dalam rangka mengajak manusia kepada jalan yang benar 

sesuai dengan perintah Allah untuk keselamatan dan kebahagian dunia dan akhirat. 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara 

modulasi dan radiasi elektromaknetik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Radio 

adalah siaran suara atau bunyi melalui udara atau pesan lewat kata-kata, suara dan 

musik yang dipancarkan lewat pemancar secara langsung dan serempak.
4
 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah penelitian tentang Proses Produksi Siaran Dakwah Islamiyah di Radio 

Republik Iindonesia Bandar Lampung 

     

B. Alasan Memilih Judul 

Beberapa faktor yang mendorong penulis memilih judul skripsi ini untuk 

diteliiti lebih dalam adalah: 

1. Pelaksanaan dakwah selalu terkait dengan media komunikasi dan media 

komunikasi diajarkan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan dakwah. Kegiatan 

dakwah di RRI Bandar Lampung telah lama berjalan dan telah dilaksanakan 

                                                             
3 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), h.5 

4
Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga  Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta. Balai 

Pustaka. 2005), h.19  



 

secara  rutin. Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan mengetahui  proses 

produksi  program siaran dakwah islamiyah  di RRI Bandar Lampung  Program 1 

Frekuensi  90,9 Mhz. 

2. Data yang diperlukan sangat memadai dan refrensi yang berhubungan dengan 

judul skripsi tersedia dan mudahnya alat transfortasi kelokasi penelitian. 

      

C. Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat kepada kegiatan 

yang terpuji dan menjauhkan dari yang tercela aktivitas dakwah dakwah dapat 

dilakukan seseorang dengan berbagai cara, baik melalui lisan perbuatan ataupun 

tulisan, perbuatan ataupun tulisan hal terpenting adalah menyebarkan ajaran agama 

dan mampu diterima oleh masyarakat. Dengan berbagai macam cara tersebut sebagai 

orang dalam berdakwah mengunakan perantara media, mulai dari cetak, audio, 

bahkan audio visual. 

Pengunaan media juga harus menyesuaikan kondisi pada perubahan zaman. 

Adapun yang dilakukan para rasul dalam menyampaikan ajaran agama islam yaitu 

mengunakan metode berbicara dan kontak langsung serta mengunakan bahasa yang 

dapat memberikan penjelasan bagi para kaum yang hidup pada masa Rasul  

merupakan metode yang sesuai untuk berdakwah
5
 

 

 

                                                             
5
Syihata, Abdulah, Da’wah Islamiyah. (Jakarta: Departemen Agama. 1986), h. 30 



 

Hal tersebut sebagaimana tersurat dalam firman Allah:  

  ٤وَّمٓا َأرَۡسهَۡنا ِّمه َرُسىٍل ِإَنا ِبِهَساِن َقىِّۡمِهۦ ِنُيَبِيَه َنُهمۡۖ َفُيِضُم ٱنَهُه َّمه َيَشٓاُء َوَيهِۡدي َّمه َيَشٓاُءۚ َوُهَى ٱنَۡعِزيُز ٱنَۡحِكيُم 

Artinya: Kami tidak mengutus seorang rasulpun, mlainkan dengan bahasa kaumnya, 

supaya iya dapat memberi kejelasan dengan terang kepada mereka. Maka allah 

menyesatkan  siapa yang iya kehendaki , dan member petunjuk siapa yang iya 

kehendaki, dan dialah tuhan yang maha kuasaa lagi maha bijjaksana. (Q.S. Ibrahim: 

4)
6
   

Dari firman Allah SWT diatas dapat diambil pengertian bahwa kita sebagai 

orang yang berdakwah atau dapat disebut juga seorang da‟i, dalam menyampaikan 

dakwahnya dianjurkan untuk mengunakan bahasa yang sesuai dengan sasaran 

dakwah. Supaya dapat memberikan suatu penjelasan dan pemahaman yang mendalam 

bagi mad‟u. Selain itu mad‟u dapat memberikan respon atau timbal balik terhadap 

dakwah yang telah disampaikan oleh da‟i.  

Islam adalah agama dakwah yang menuntut para pemeluknya untuk selalu 

melakukan aktivitas dakwah dimasyarakat. Dalam rangka aktivitas dakwahnya dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan ajaran islam, 

diantaranya dapat dilakukan melalui media massa elektronik seperti Radio.  

Radio merupakan media massa auditif yaitu dikonsumsi telingga atau 

pendengarn. Radio sebagai sarana komunikasi yang dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat, serta memiliki keunggulan yang memberikan keakraban bagi masyarakat 

dan menciptakan komunikasi yang menimbulkan pembentukan opini dan persefsi 

                                                             
6
Departemen Agama RI, Al-quran Terjemah. (Bandung; CV Diponegoro. 2006), h. 225 



 

yang berarti komunikasi itu terjadi dua arah atau lebih yang berada bersama-sama 

baik secara tatap muka atau melalui media atau saluran tertentu.
7
 

Seiring dengan berkembangnya zaman, acara Radio mengalami banyak 

perubahan, sesuai dengan fungsi radio sebagai sarana hiburan, informasi, pendidikan. 

Program radio menawarkan sifat yang variatif sesuai dengan karakteristik media 

massa dan selera masyarakat sebagai pengunanya.
8
mulai dari acara hiburan yang 

bersifat musical, drama maupun religi siaran dakwah diradio mendapatkan sambutan 

yang posotiv oleh masyarakat atau pendengar Radio dapan mendengarkan siaran 

tersebut setiap hari. 

Penyiaran agama islam (Dakwah) melalui media Radio mempunyai beberapa 

keunggulan. Hal ini disebabkan karena Radio bersifat audio, sehinga pendengar bias 

secara langsung mendengarkan materi yang disampaikan oleh pendakwah. Untuk 

mendapatkan penyiaran yang bagus, maka diperlukan proses yang terencana mulai 

dari persiapan produksi acara agama islam (pra produksi) hingga pelaksanaan acara 

agama islam itu selesai (pasca produksi).  

Pada perkembangan radio sekarang ini, sudah banyak program yang memuat 

materi-materi dakwah. Dengan berbagai konsep yang  menarik, sehinga tidak kalah 

menariknya dengan program-program hiburan. Bahkan saat ini ada beberapa radio 

yang  khusus sebagai radio religi atau dakwah  

                                                             
7
Muis A, Komunikasi Islami, ( Bandung: PT. Rosda Karya, 2001 ), h.37 

 8 Siti sholihin, wanita dan media massa, (Yogyakarta: Teras:2007). h.65 



 

Radio Republik Indonesia Bandar Lampung yang terletak dijalan Gatot 

Subroto No.26 Pahoman Bandar Lampung merupakan sebuah stasiun milik Negara 

yang memiliki 4 programa siaran diantaranya programa 1 Frekuensi 90,9Mh   , 

Programa 2 Frekuensi 92,5Mhz , Programa 3 Frekuensi 87,7Mhz dan programa 4 

Frekuensi 40,5Mhz menyiarkan berbagai macam programa, baik yang bersifat umum, 

berita, hiburan ataupun keagamaan. Dan Jangkauan pendengar Radio Republik 

Indonesia  hampir seluruh propinsi lampung. Yang dimaksut  dengan programa siaran 

adalah saluran penyelengara siaran dari karakteristik dan segmen pendengar yang 

dituju. 

RRI Programa 1 Frekuensi 90,9Mhz Badar lampung  salah satu yang 

mempunyai program Dakwah “Hikmah Fajar”  yang disiarkan setiap hari pada pukul 

05.10-05.55 WIB yang diisi tausiah atau ceramah. 

Peneliti tertarik untuk meneliti program Dakwah “Hikma Fajar” yang ada di 

programa 1 Frekuensi 90,9Mhz, karena RRI Bandar Lampung merupakan stasiun 

milik Negara yang memiliki 4 programa dan diantara 4 programa tersebut hanya satu 

yang menyiarkan program Dakwah. 

Frogram Dakwah “Hikma Fajar” melibatkan seorang Da‟i atau tokoh agama 

yang ada yang di provinsi Bandar Lampung. Da‟I atau tokoh agama dalam acara 

Dakwah “Hikma Fajar” dituntut untuk mampu menyampaikan pesan Dakwah sesuai 

dengan ajaran Agama islam yang berpedoman dengan Al-quran dan Hadist. Sehingga 

antara Da‟I dan kerabat kerja sangat berperan penting dalam proses produksi tersebut 

dimulai dari Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. 



 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

tentang  tahapan-tahapan proses Produksi Program Dakwah “Hikma Fajar” yang 

disiarkan RRI Programa 1 Frekuensi 90,9Mhz Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana proses produksi Program Dakwah Hikma Fajar di RRI Program 1 

Frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung? 

2. Apa  saja kelebihan dan kekurangan proses produksi program Dakwah Hikma 

Fajar? 

    

E. Tujuan Penelitian  

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui proses produksi program Dakwah Hikma  Fajar di RRI 

Program 1 frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan proses produksi program dakwah 

Hikma Fajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembang ilmu komunikasi dan 

penyiaran islam khususnya dalam proses produksi siaran dakwah islamiyah 

program acara radio. 

2. Dapat memberika informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian-

penelitian lanjutan mengenai proses produksi, teutama yang berkaitan dengan 

proses produksi dakwah islamiyah. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi pelaku produksi penyiaran seperti 

manajer produksi, program director, music director, scriptwriter dan penyiar 

untuk lebih meningkatkan kualitas dan kreatifitas yang lebih baik. 

     

G. Tinjauan Fustaka 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian tentang “ Proses 

Produksi Dakwah Islamyah di RRI Bandar Lampung”  penulis akan menggacu 

kepada beberapa pemikiran dan pembahassan yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini, anatara lain:  

Pertama: Skripsi Sabarudin (2009), Proses Produksi Program Mimbar Islam 

Publik Khatulistiwa Televisi (PKTV) Bontang. Yogyakarta:  Fakultas Dakwah UIN 



 

Sunan Kalijaga.
9
 Dalam skripsi tersebut peneliti membahas penelitian proses 

produksi program talk show mimbar islam, yang didalamnya terdapat beberapa 

tahapan yang dilakukan kerabat kerja PKTV dalam melahirkan program Mimbar 

Islam adalah (1) pra produksi, yang terdiri dari survey khalayak kemudian dilanjutkan 

dengan penentuan format acara, lokasi, dan artis (pendukung acara). Setelah itu, 

tahapan set up and rehearsal, (2) produksi on air, program mimbar islam diproduksi 

sekalgus disiarkan karena formatnya live, sementara pada tahapan akhir yaitu (3) 

finishing, melalui vdeo tape recorder (VTR) dan evaluasi.  

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sabiruddin adalah teletak pada objek kajiian yang diteliti yakni mimbar islam di 

Televisi PKTV sedangkankan penulis adalah Dakwah Islamiyah di RRI Bandar 

Lampung, selain itu juga diantaranya dialog interaktifnya, durasi, lokasi penelitian 

dan yang terpenting format acara yang diusung peneliti tidak sama dengan milik 

sabiruddin, yakni sabaruddin meneliti dalam bentuk live sedangkan penulis meneliti 

dalam bentuk tidak live. Persamaannya yakni, pendekatan yang digunakan penulis 

dan pengumpulan data sama-sama mengunakan wawancara, observasi dan juga 

dokumentasi. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan Ochberta kuntadi tahun 2002 di Sekolah 

Tinggi Pembangunnan Masyarakat Desa “APMD”, Dengan judul Proses Produksi 

Acara Membangun Desa di Stasiun TVRI Yogyakarta priode
10

 

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa 

Ochberta Kuntadi meneliti tentang budaya dan tidak berbau agama, sedangkan 

peneliti mengangkat objek tentang Dakwah Islamiyah, tempat peneliti yang dilakukan 

juga berbeda, peneliti meneliti RRI Bandar Lampung, sedang Ochberta di TVRI 

Yogyakarta. 

Ketiga, skripsi Seri (2003), Proses Produksi Berita Info Lamongan di Stasiun 

Citra TV Lamongan.
11

 Dalam skripsi terssebut peneliti membahas tentang berita info 

lamongan yang ada di Stasiun TV Lamongan dan  memaparkan bagaimana proses 

produksi  yang berjalan secara bertahap, mulai dari  proses produksi berita sampai on 

air.  

    

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodelogi 

artinya cara melakukan sesuatu dengan mengunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu 
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kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun 

laporannya. Dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan 

yang dilewati untuk mencapai pemahaman.
12

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan.
13

 

Sehingga dalam pelaksanaannya penelitian ini mengharuskan penulis untuk terjun 

langsung ke lapangan guna menggali data dan fakta yang terjadi secara langsung dan 

objektif. 

Berdasarkan penelitian yang dipilih, maka dapat diketahui bahwa data-data 

dalam penelitian dihimpun berdasarkan hasil observasi dan interview secara 

langsung. Adapun data-data yang digali diangkat dalam lapangan dan penelitian ini 

adalah data tentang proses produksi siaran dakwah Hikma Fajar di RRI Program 1 

Frekuensi 90,9Mhz Bandar Lampung 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Yang mana 

pendekatan kualitatif menurut Boghdan dan Taylor adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 
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2. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.
14

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Seluruh pegawai yang bekerja di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 

yang berjumlah 105 orang. Yang mana 105 itu dibagi menjadi dua golongan, yang 

pertama golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 56 orang dan yang kedua 

golongan Honorer sebanyak 49 orang.
15

 

b. Sampel  

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti,
16

 tehnik sampling 

yang digunakan dengan cara non random sampling yang artinya tidak semua individu 

dalam popilasi diberi peluang yang sama untuk ditegaskan menjadi angota sample 

tetapi hanya individu-individu tertentu. 

Tehnik sampling dalam penelitian ini mengunakan porvosive sampling yaitu 

pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas dasar ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu 
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yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat yang sudah diketahui 

sebelumnya.
17

 

Adapun kriterianya sebagai berikut: 

1. Krew Acara Hikma Fajar berjumlah 8 orang 

Berdasarkan kriteria diatas maka yang menjadi sample dalam penelitian ini 

berjumlah 8 orang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, penulis 

menempuh cara yaitu diawali dengan cara membaca, mencatat, mengutip, memilih, 

lalu menyusun data yang diperoleh menurut pokok bahasan masing-masing. 

Adapun alat pengumpul data yang penuls gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi (Pengamatan)  

Metode observasi (pengamatan) adalah pengamatan yang memungkinkan 

peneliti mencatat semua peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
18

 Teknik 

observasi yang penulis gunakan adalah metode observasi langsung dan tidak 

langsung. Langsung yakni dengan melakukan kunjungan serta menggikuti 

pelaksanaan produksi dakwah islamiyah di Radio Republik Indonesia Bandar 

Lampung dan tidak langsung dengan mendengarkan dan mengamati pada program 
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siaran dakwah islamiyah di Radio Republik Indonesia Program 1 frekunsi 90,9Mhz 

Bandar Lampung. 

Observasi yang dimaksut penulis adalah berupa pengamatan tentang proses 

produksi siaran dakwah islamiyah di RRI Program 1 frekuensi 90,9Mhz Bandar 

Lampung. 

b. Metode Wawancara (interview)  

Metode wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 

180). Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan menurut keinginan penulis, tetapi 

masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau garis-garis yang menjadi 

pengontrol relevan tidaknya misi wawancara.  

Adapun wawancara yang penulis wawancarai: kru Program1 frekunsi 

90,9Mhz RRI Bandar Lampung yang berjumlah 9 orang, 1 orang ustadz atau 

pengasuh program hikmah fajar, 1 orang kasi perencanaan dan evaluasi program, 1 

orang kepala bidang program siaran, 1 orang kepala subag sumber daya. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah catatan pengumpulan data untuk memperoleh 

kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek 

penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa 

diungkap oleh metode yang lainnya. Dalam pelaksanaannya penulis melihat arsip-



 

arsip dan catatan-catatan yang diperlukan, di antaranya tentang lokasi penelitian, 

program-program acara yang disiarkan, sejarah dan perkembangan RRI Bandar 

Lampung. 

d. Metode Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul melalui istrumen pengumpulan data yang ada 

maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa 

data penulis mengunakan metode analisa kualitatif. Artinya penelitian ini dapat 

menghasilkan  data deskriptif yang berrupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu 

dan prilaku yang kita amati.
19

 

Pada tahap akhir peneliti menarik sebuah kesimpulan dimana peneliti 

mengunakan cara berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat 

umum ke khusus. Pengetauan khusus yang dimaksut disini yaitu temuan-temuan 

tentang Proses Produksi Dakwah Islamiyah yang ada di RRI Bandar Lampung 

Program 1 Frekuensi 90,9Mhz. 
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BAB II 

Produksi Radio dan Media Dakwah 

A. Proses Produksi Siaran 

1. Produksi program radio 

Sebuah program atau siaran radio yang menarik tentu akan diminati oleh 

khlayak, sebelum produksi disiarkan yang perlu diperhaikan yaitu bagaimana 

menyajikan siaran yang baik menurut JB Wahyudi isi program atau siaran harus 

meliputi: program atau siaran mempunyai tujuan pendidikan, penerangan, ataupun 

hburan, dari segi tehnik harus baik dan tidak membosankan. Unsure pertama 

penyajian juga perlu diprhatikan yakni tehnik, tempo, gerak atau seni. Dan program 

yang baik harus berorientasi pada pendengar.
20

 

Produksi adalah bagian dari program acara yang merupakan dasar awal dari 

desain produksi atau menjadi muara dari seluruh tahapan produksi, dengan demikian 

sebuah desain program akan menjadi acaun pokok untuk seluruh crew didalam 

melaksanakan produksinya. Oleh karena itu, dalam memproduksi sebuah program 

radio harus mempunyai sebuah acuan yang jelas, acuan tersebut tidak dapat 

dipisahkan, bahkan selalu mengisi dengan yang lainnya. Acuan dasar tersebut 

meliputi: 
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a. Ide 

Ide  merupakan buah pikiran dan ide muncul dari perancanaan program 

siaran, dalam hal ini produser atau orang lain. Dari ide tersebut ada pesan yang aka 

disampaikan kepada khlayak pendengar atau masyarakat.
21

 

b. Pengisi acara 

Pengisi acara merupakan profesi yang akan mengisi sebuah program siaran 

berupa penyiar, narasumber. Umumnya dalam memproduksi sebuah program, pengisi 

acara memerlukan waktu dan kerja yang banyak. Sehingga kerjasama yang baik 

antara crew dengan pengissi acara harus terjalin untuk menghasilkan program yang 

baik.
22

 

c. Peralatan 

Betapapun kecilnya suatu studio, pasti dilengkapi dengan berbagai 

perlengkapann, misalnya lampu, dekorasi, siklorama dan alat-alat komunikasi yang 

sangat berguna. Disamping itu, dibangun ruang operasional yangeedd dilengkapi oleh 

peralatan elektronik serta perekam suara. Yang penting dilakukan adalah segala 

peralatan harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi.
23

 

d. Kelompok kerja produksi 

Kelompok kerja produksi merupakan satuan kerja yang akan menangani kerja 

produksi secara bersama-sama sampai hasil karyanya baik untuk disiarkan. Dalam 

pelaksanaan tugas, kelompok kerja dibagi dalam tiga satuan kerja yang terdiri dari: 
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satuan kerja produksi, satuan kerja pasilitas produksi, dan satuan kerja operator 

tehnik. 

e. Pendengar 

Pendengar sasaran setiap program atau siaran yang sifatnya heterogen, karena 

itu agar lebih efektif dalam penerimaan pesan, pendengar diharapkan memberi umpan 

balik setelah mengikuti program atau siaran, agar dapat dijadikan bahan upaya 

penyempuraan. 

     

2. Tahapan pelaksanaa produksi 

Sebagai acara radio sebelum disiarkan tentunya akan melewati tiga tahapan 

sesuai dengan standard operation procedure (SOP). Tahapan pelaksanaa poduksi 

tersebut yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. 

a. Pra Production Planning (Pra Produksi) 

Tahap-tahap dalam pra produksi ini adalah sebagai berikut: Pada tahapan ini 

merupakan proses awal dari seluruh kegiatan yang akan datang ataupun disebut 

sebagai tahapan perencanaan. Bermula dari timbulnya sebuah gagasan atau sering 

disebut sebagai ide atau gagasan ini menjadi tanggung jawab seorang produser, tetapi 

tidak berarti bahwa ide datangnya harus dari produser itu sendiri, dapat saja datangya 

dari luar, hanya tanggung jawab ide tadi diambil alih oleh produser dari acara yang 

bersangkutan. 



 

Tahap pra produksi itu sangat penting sebab jika tahap ini dilaksanakan 

dengan rinci dan baik maka hasil yang didapatkan maka akann bak pula. Adapun 

tahapa-thapannya adalah: 

1. Penemuan ide 

Semua acara semua penemuan radio baik dari bentuk yang sederhana pasti 

didahului oleh timbunya sebuah ide. Ide tersebuat merupakan buah pukiran setelah 

mendapatkan rangsangan dari masyarakat  dan timbulnya dapat dari orang lain.  

2. Perencanaan   

Tahap  ini meliputi penetapan jangka waktu kerja. Penyempurnaan naskah, 

pemilihan artis dan narasumber, lokasi dan crew. Penyedian biaya dan rencana lokasi 

merupakan bagian perencanaan yang perlu dibuat secara hati-hati dan teliti, dalam 

pelaksanaan ini sudah terjadi proses interaksi antara kreativitas manusia dan peralatan 

pendukung yang dimilikinya. Proses interaksi ini akan lebih nyata lagi pada waktu 

produksi dilapangan dan pada waktu produksi.. 

3. Persiapan  

Tahap ini merupakan pemberesan semua kontak, perizinan dan surat 

menyurat. Latihan para narasumber dan pembuatan setting. Meliputi dan melengkapi 

peralatan yang diperlukan. Semua ini paling baik dilaksanakan menurut jangka waktu 

yang suda ditetapkan.  

 

 



 

b. Produksi  

Produksi acara siaran radio merupakan proses produksi berdasarkan 

karaktristik radio guna meningkatkan mutu suatu produk acara radio. Yaitu pesan 

dalam bentuk acara yang dipublikasikan melalui gelombang frekuensi yang dapat 

diterima pendengar. Dalam proses produksi suatu program, ada dua cara yang bisa 

digunakan, yaitu: 

1. Live atau siaran langsung 

Suatu program yang disiarkan secara langsung. Biasanya dimulai dan diakhiri 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Siaran langsung dapat diselenggarakan 

didalam studio atau diluar studio, tergantung dari acara yang disiarkan secara 

langsung tersebut berada dimana. Misalnya acara tersebut acara tersebut adalah 

upacara pengibaran bendera tanggal 17 Agustus yang diadakan dihalaman istana 

Negara, maka kru studio akan menaruh studio mini atau Outside Broadcasting Van 

(OB Van) disana. Artinya peralatan audio yang dibuuhkan dibawah diistana Negara 

termaksut pesawat pemancar untuk mengirim sinyal acara kestasiun induk untuk 

disebar luaskan ke seluruh wilayah jangkauan pemancar. 

Pada siaran langsung peralatan yang dibawah minimal adalah mic, mixer 

audio, omplifier, alat perekam tape recorder atau kaset recorder, kaset player, 

pesawat pemancar lengkap dengan antenanya dan peralatan pendukkung seperti kabel 

power, kabel audio dan genset. 

Prosesnya kurang lebih sebagai berikuut: reportet melaporkan apa yang dilihat 

dan jalannya upacara didepan mic yang dihubungkan ke mixer, pada mixer dicampur 



 

dengan suara music perjuangan. Kemudian output mixer disalurkan ke amplifier 

untuk dipeerkuat dan disalurkan ke tape recorder untuk direkam dan langsung 

diterima keantena stasiun pusat dan diteruskan kepemancar pusat untuk disiarkan 

secara luas. 

2. Taping atau rekaman 

Siaran rekaman yang merupakan proses produksinya  dillakukan dahulu baru 

kemudian pada hari berikutnya disiarkan. Jadi proses produkksinya dilakukan dahulu 

baru kemudian pada hari berikutnya disiarkan. Jadi proses produksinya dilakukan 

distudio rekaman sehingga dihasilkan produk penyimpanan audio seperti kaset, CD 

atau naskah. Untuk siaran rekaman peralatan yang tidak dibawah hanya pesawat 

pemancarnya karena akan disiarkan lain waktu. Prosesnya kurang lebih sama dengan 

siaran langsung tetapi  hanya direkam di tape recorder, tidak dikirim kepesawat 

pemancar. Hasil rekamannya akan dibawah kestudio untuk disempurnakan dan 

penyiarannya dilakukan dengan cara memutar kembali  tape hasil rekaman  yang 

sudah disempurnakan dan output tape recordernya disalurkan kepemancar untuk 

disalurkan secara luas. 

Rekaman merupakan cara lain yang digunakan oleh radio dalam menyiarkan 

sebuah program. Suatu program yang dilakukan secara rekaman akan melalui proses 

editing terlebih dahulu sebelum akhirnya disiarkan. 

 

 

 



 

c. Pasca Produksi / Evaluasi 

Tahap terakhir dalam proses produksi sebuah program acara adalah pasca 

produksi. Dalam tahap pasca produksi untuk proses produksi siaran langsung 

biasanya hanya terdiri dari evaluasi, lain halnya uuntuk proses produksi rekaman 

yang biasanya terdiri dari evaluasi dan editing. 

Evaluaasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan penyiaran. 

Evaluasi juga dijadikan bahan penelitian agar produksi untuk selanjutnya bisa 

dilakukan lebih baik lagi. Evaluasi terhadap kegiatan produksi dan penyelenggaraan 

acara siaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 

a. Evaluasi kualitas produksi, evaluasi terhadap kualitas teknis yang dimaksutkan 

untuk mengukur kejernihan suara dan hal lain yang menyangkut teknis produksi 

atau penyajian oleh seorang penyiar. Evaluasi ini bisa juga untuk mengukur 

kinerja petugas atau penyelenggara acara siaran, apakah sudah sesuai dengan 

prinsip profesionalitas. 

b. Evaluasi biaya produksi, untuk mengukur soal biaya apakah cukup efisien untuk 

mendukung penyelenggaraan kegiatan produksi siaran. 

c. Evaluasi khalayak, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana jumlah khlayak 

yang mendengar serta bagaimana reaksinya terhadap suatu acara siaran. 

Selanjutnya tahap editing, editing biasanya dilakukan dengan cara memotong 

dialog yang tidak diperlukan untuk disiarkan. Setelah semua dialog yang tidak 

diperluukan sudah diedit, berikutnya diberi spund effect. Hal ini diperlukan untuk 

mengatasi latar belakang suara yang patah-patah sebagai hasil editing. Secara umum 



 

sound effect meliputi: Backgroud sound, misalnya suara angin air, burung agar 

mampu member kesan tertentu bagi pendengar. Hard effect, meliputi suara keras 

seperti ledakan senjata, tabrakan mobil, buka atau tutup pintu. Folley yaitu 

merekayasa suara dengan cara tertentu agar menyerupai suara yang diinginkan, 

Musik instrument, biasanya diambil dari music-musik instrument. Setelah kedua 

acara ini selesai dilakuukan maka acara siap untuk disiarkan. 

   

3. Manajement siaran 

a. Pengerian manajement siaran 

Manajemen siaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan usaha-usaha para angota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
24

 

b. Tingkatan manajement 

Orang sering beranggapan bahwah manajement adalah segala hal yang terkait 

dengan orang-orang yang berada pada puncak organisasi atau pimpinan perusahaan. 

Pada kenyataannya, setiap orang dengan kkegiatan untuk mengarahkan tindakan dan 

upaya orang lain dalam mencapai suatu tujuan adalah manajer. Pada media penyiaran 

dan juga perusahaan lainnya pada umumnya posisi manajer terdiri atas tiga tingkatan 

yaitu:
25
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1. Manajer tingkat bawah manajer pada tingkat ini bertugas mengawasi secara 

dekat pekerjaan ritin aryawan yang berada dibawah naungannya. Manajer 

tingkat bawah bertanggung jawab kepada manajer tingkat meengah. Misalnya 

pada siaran radio, manajer tingkat bawah adalah manajer penjualan local, 

yang bertanggung jawab kepada manajer penjualan umum. 

2. Manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 

tertentu sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan utama perusahaan. 

Manajement menengah dapat memiliki bbeapa tingkatan dalam suatu 

organisasi. Para manajer menengah mengarahkan kegiatan-kegiatan para 

manajer lainnya. 

3. Manajer puncak manajer yang mengorganisasikan kegiatan perusahaan serta 

memberikan arahan dan petunjuk umum untuk mencapai tujuan perusahaan.  

c. Fungsi manajemen siaran 

Pada media penyiaran, manajer uumum bertanggung jawab kepada pemilik 

dan pemegang saham dalam melaksanakan keorganisasi sumber daya yang ada 

(manusia dan barang) sedemikian rupa sehingga tujuan media penyiaran 

bersangkutan dapat tercapai. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen, 

manajer melaksanakan empat fungsi  dasar yaitu:
26

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan media pnyiaran serta 

mempersiapkan sarana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

                                                             
26

 Morrison, Op.Cit, h.130 



 

tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan apa yang harus dilakukan, kapan 

melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Jadi 

perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus 

dilakuka, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai 

dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana 

perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan, akan diputuskan serta priode priode 

sekarang pada saat rencana dibuat.
27

 

2. Organisasi 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan.struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan organisasi adalah 

departementaliasi dan pembagian kerja. Departemanlisasi merupakan pengelompokan 

kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. 

Hal ini tercermin pada struktur organisasi dan tampak atau ditunjukan oleh suatu 

bagian organisasi.
28

 

3. Mengarahkan  

Fungsi mengarahkan dan memberikan pngaruh atau mempengaruhi tertuju 

pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung 

jawab mereka secara efektif. Dalam hal ini, feter Pringle mengemukakan fungsi 
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mempengaruhi atau mengarahkan terpusat pada stimulasi karyawan untuk 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan antusiasme dan efektif.
29

 

4. Pengawasan 

Terdapat banyak sebutan untuk fungsi pengawasan antara lain evaluasi, 

penilaian, dan perbaikan. Namun sebutan pengawasan lebih banya digunakan karena 

lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan 

dan pengambilan tindakan korektif. Pengawasan merupakan proses untuk mengawasi  

apakah tujuan-tujuan organisasi atau pengawasan sudah tercapai atau belum.
30

 

Melalui perencanaan, stasiun penyiaran menetapkan rencana dan tujuan yang 

ingin dicapai, proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu 

rencana dan tujuan sudah dapat dicapai  atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran, 

departemen dan karyawan. 

    

B. MEDIA DAKWAH 

1. Pengertian Media Dakwah 

Tidak banyak pakar Ilmu Dakwah menyebutkan media dakwah sebagai salah 

satu unsur dakwah. Media dakwah merupakan unsur tambahan dalam kegiatan 

dakwah. Maksudnya, kegiatan dakwah dapat berlngsung, meski tanpa media. Seorang 

ustadz yang sedang yang sedang mencontohkan cara tayamum dirumahnya adalah 
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salah satu contoh dakwah tanpa media. Hal tersebut berpegang bahwa media merupan 

alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dakwah kepada kepada mitra dakwah.  

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti perantara, 

tengah atau pengantar.
31

 Dalam bahasa inggris media merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi 

mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komuniksi yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam bahasa 

arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak wasail yang berarti alat 

atau perantara. 

Lebih lanjut beberapa definisi media dakwah dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. A. Hasjmy menyamakan media dakwah dengan sarana dakwah dan menyamarkan 

alat dakwah dengan medan dakwah. 

2. Abdul Kadir Munsyi, media dakwah adalah alat yang menjadi saluran yang 

menghubungkan ide dengan umat. 

3. Asmuni Syukir, media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. 

4. Hamzah Yaqub, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang 

menghubungkn ide dengan umat. 
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5. Mira Fauziyah, media dakwah adalah alat atau sarana dakwah yang digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. 

Jadi media dakwah adalah alat yang digunakan oleh Da‟i/Daiyah sebagai 

sarana atau perantara dalam menyampaikan pesan dakwah kepada Mad‟u agar 

tercapainya tujuan dakwah .  

2. Jenis-Jenis Media Dakwah 

Pembahasan ini adalah pengembangan lebih lanjut dari bahasan tentang media 

dakwah yang telah disinggung pada penegasan judul sebelumnya. Dalam pembahasan 

tersebut tentang adanya lima jenis wasilah (media) dakwah menurut Hamzah Yaqub: 

1. Lisan, inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan 

suara. Dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, kuliah, bimbingan, 

penyuluhan dan sebagainya. 

2. Tulisan, berupa buku, majalah, surat kabar, surat menyurat (kores-pondensi), 

spanduk, flash card dan sebagainya 

3. Lukisan berupa gambar, karikatur dan sebagianya 

4. Audio visual yaitu alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau 

penglihatan dan kedua-duanya, televisi, film, slide, internet dan sebagainya. 

5. Akhlak yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkkan ajaran-ajaran islam 

dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad‟u.
32
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a. Media Tradisional` 

Media tradisional, yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara 

tradisional dipentaskan di depan umum (khalayak) terutama sebagai sarana hiburan 

yang memiliki sifat komunikatif seperti ludruk, wayang, drama dan sebagainya. 

 Melihat kenyataan budaya Indonesia yang memiliki beranekaragam media 

tradisional, maka dapat dipahami mengapa para Wali Songo menggunakan media ini 

sebagai media dakwah dan ternyata pilihan media para Wali tersebut menghasilkan 

masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.  

Media tradisional berupa berbagai macam seni pertunjukan yang secara 

tradisional dipentaskan di depan khalayak terutama sebagai sarana hiburan. Memiliki 

sifat komunikatif dan ternyata mudah dipakai sebagai media dakwah yang efektif. 

Ada lebih dari 500 macam media tradisional diseluruh Indonesia sebagai petunjukan 

rakyat, namun tidak semua media tersebut dapat dipergunakan sebagai media 

dakwah. Untuk memilih media tradisional sebagai wasilah, harus dipertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Aspek efektifitas komunikasi 

b. Aspek kesesuainnya dengan masyarakat setempat 

c. Aspek legalitas dari sudut pandang ajaran islam. 

 

 



 

b. Media Modern  

Media modern, yang diistilahkan juga dengan “media elektronika” yaitu media 

yang dilahirkan dari teknologi. Yang termasuk media modern ini antara lain radio, 

televisi, pers (surat kabar) dan sebagainya. 

Dalam abad informasi sekarang ini dakwah harus semaksimal mungkin 

menggunakan media massa modern seperti: Radio, Televisi, Pers (Surat Kabar) dan 

sebagainya. Media massa yang mutlak harus dipergunakan dalam pelaksanaan 

dakwah Islam, yang memiliki efektivitas yang tinggi antara lain: 

1. Pers (Surat Kabar) 

Wasialh dakwah ini amat besar manfaatnya, sebab ia termasuk dari bebrapa 

media massa pembentuk opini masyarakat ia hampir bisa disebut sebagai ”makanan 

pokok” masyarakat mendambakan informasi dan selalu dapat meng-ikuti 

perkembangan dunia. Dakwah melalui wasilah ini dapat berbentuk berita-berita Islam 

dan sebagainya. 

Efektifitas media ini dikemukakan oleh Lazarfeld Doob dan Breslon, 

mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan dari media ini adalah: 

a. The Reader Control the Exposer 

Media ini memberikan kesempatan untuk memilih materi-materi yang sesuai 

dengan kemampuannya dan kepentingannya. Bahkan pembaca lebih lanjut dapat 



 

membacanya setiap kali dia ingin dan kapan ia ingin berhenti membacanya. Juga 

dapat membuat resume jika perlu. 

b. Exposer may be and often be Repeated 

Selanjutnya media yang diwakili oleh pers ini tidaklah terkait oleh suatu waktu 

dalam mencapai khalayaknya. Bahkan secara bebas mereka dapat memilih 

kembali material yang telah dibacanya untuk mengingatkannya atau menguatkan 

ingatannya. Atau dengan kata lain pembaca dapat tetap menyegarkan ingatannya 

dan dapat menikamati suatu keputusan yang pernah dinikmati sebelumnya. Maka 

ia dapat menimbulkan efek ber-ganda yang bertumpu-tumpu pada akumulative 

effect. Hal ini tidak dapat dijumpai pada media-media yang lain. 

c. Treatment may be Fuller 

Media yang berbentuk tulisan ini juga dapat mengembangkan suatu topik yang 

diinginkan. Maksdunya topik yang ada dapat dikembangkan dengan melalui 

media yang lain misalnya radio, film, televisi dan internet. 

d. Specialized Appearance is Possible 

Media ini selanjutnya hidup dan berkembang dalam keadaan yang diikat oleh 

standar tertentu dalam hal content keseluruhan dibanding pada media-media yang 

lainnya. Ia memiliki kelebihan lebih luas dan kebebasan gaya yang lebih besar 

dalam memenuhi selera pembaca. Dengan demikian juga materi yang 

begaimanapun juga keadaannya dapat lebih lancar disalurkan pada pembaca 

melalui cetakan, dibandingkan melalui film.  

e. Possible Greater Prestige 



 

Akhirnya media yang dapat ditangkap oleh mata ini dapat memiliki prestise yang 

tinggi, justru karena dalam pembentukan prestise yang bersifat khusus, dapat 

membentuk dengan aplikasi khusus berdasarkan kebiasaan pembaca yang 

didalamnya tercakup perhatian dan kesenangan untuk membaca. Dan dasar ini 

pula maka seseorang akan sangat mudah dipengaruhi oleh bacaannya. 

 

2. Radio 

Kelebihan-kelebihan Radio sebagai media dakwah adalah: 

a. Bersifat langsung 

Untuk menyampaikan dakwah melalui radio tidak harus melalui proses yang 

kompleks sebagaimana menyampaikan media dakwah lewat pers majalah 

umpamanya. Dengan mempersiapkan secaraik kertas, Da‟i dapat secara langsung 

menyampaikan dakwah didepan mikrofon. 

b. Siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan 

Faktor lain yang menyebabkan radio yang dianggap memiliki kekuasaan ialah 

bahwa siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu ruang-pun 

bagi radio siaran tidak merupakan masalah, bagaimanapun jauhnya sasaran yang 

dituju. Daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dakwah dengan media lain 

dapat diatasi dengan media radio ini 

c. Radio siaran mempunyai daya tarik yang kuat  



 

Faktor lain yang menyebabkan radio memiliki kekuasaan adalah daya tarik yang 

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

berkat tiga unsur yang ada padanya, yakni: 

 Musik 

 Kata-kata 

 Efek suara 

d. Biaya yang relatif murah 

Dibanyak Negara di dunia ketiga Asia, Afrika dan Amerika Latin radio umumnya 

telah menjadi media utama yang dimiliki setiap penduduk baik yang kaya 

maupun yang miskin. Bedanya, cuma kecanggihan dari radio itu sendiri. 

e. Mampu menjangkau tempat-tempat terpencil 

Dibeberapa Negara, radio bahkan merupakan satu-satunya alat komunikasi yang 

efektif untuk menghubungi tempat-tempat terpencil. 

f. Tidak terhambat oleh kemampuan baca dan tulis 

Disamping keuntungan-keuntungan diatas radio juga memiliki keuntungan lain. 

Siaran radio tidak terhambat oleh kemampuan baca dan tulis khalayak. 

Dibeberapa Negara Asia tingkat kemampuan baca dan tulis khalayak populasinya 

lebih dari 60% jutaan orang tersebut tidak disentuh oleh media masa lain kecuali 

bahasa radio dalam bahasa mereka.
33
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3. Film 

Kalau pers bersifat visual semata dan radio bersifat audiovisual semata, maka 

film dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihan sebagai audiovisual. Keunikan 

film sebagai media dakwah ini antara lain: 

- Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat berlanjut 

dengan animation memiliki kecenderungan yang unik dalam keunggulan daya 

efektifnya terhadap penonton. Banyak hal yang bastrak dan samar-samar serta 

sulit diterangkan dapat disuguhkan kepada khalayak lebih baik dan efisien oleh 

media ini. 

- Bahwa media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat mengurangi 

keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan. 

- Khusus bagi khalayak anak-anak, sementara khalayak dewasa cenderung 

menerima secara bulat tanpa lebih banyak mengajukan pertanyaan terhadap 

seluruh kenyataan situasi yang disuguhkan oleh film.
34

 

Film yang dapat mempengaruhi emosi penonton ini memang amat me-

ngesankan seperti film tentang “The Message” yang pernah ditanyangkan seolah-

olah menghidupkan kenangan kembali sejarah Islam dengan lebih hidup dan segar, 

yang media dakwah lainnya tidak mampu melakukannya. Disamping itu, dalam 

perkembangannya sekarang pengajaran Shalat dan manasik haji serta ibadah-ibadah 
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fraksis lainnya akan dapat lebih mudah diajarkan CD dan video. Sisi kekurangan 

dakwah melalui media ini adalah memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

4. Televisi 

Sebagaimana film, media televisi ini juga merupakan media yang bersifat 

audiovisual artinya bisa didengar sekaligus dilihat. Televisi kebanyakan masyarakat 

Indonesia dijadikan arena hiburan dan sumber informasi utama dibeberapa daerah 

terutama Indonesia masyarakat banyak menghabiskan waktunya untuk melihat 

televisi. Kalau dakwah Islam dapat memanfaatkan media ini dengan efektif maka 

secara otomatis jangkauan dakwah akan lebih luas dan kesan keagamaannya yang 

ditimbulkan akan lebih mendalam. 

Sesungguhnya televisi ini adalah merupakan penggabungan antara radio dan 

film sebab media ini dapat meneruskan peristiwa dalam bentuk gambar hidup dengan 

suara bahkan dengan warna ketika peristiwa itu berlangsung. Oleh karena itu 

kekurangan dalam film mengenai aktualisasi dapat ditutupi. Pendek kata keunikan-

keunikan pada radio dan film mengumpul seluruhnya dalam televisi dan sebaliknya 

kekurangan-kekurangan pada radio dan film pada televisi sudah tidak dijumpai. 

Kecuali kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam surat kabar atau barang cetak 

lainnya. Kita tidak dapat jumpai dalam televisi ini. 

Saat ini tidak ada satu detik pun yang lewat tanpa tayangan televisi baik 

nasional dan internasional dengan berbagai alat-alat komunikasi yang canggih dan 

tidak ada satu wilayah pun yang tidak bisa discover dengan media ini sampai-sampai 



 

alat ini telah mengubah duni yang laus ini menjadi dusun besar (Global Village). 

Namun umat Islam terutama di Negara kita belum maksimal untuk memanfaatkan 

media ini karena terbentur dengan oleh high cost yang harus diinventariskan. 

c. Media Kontemporer 

Media kontemporer, yang diistilahkan juga dengan “media masa kini” yaitu 

media yang dilahirkan dari perkembangan teknologi internet (secara online). Yang 

termasuk media kontemporer ini antara lain seperti internet itu sendirin facebook, 

whatsapp dan media online lainnya. 

1. Internet  

Internet berasal dari kepanjangan Internasional Connection Networking. 

International berarti globab atau seluruh dunia, Connection berarti hubungan 

komunikasi dan Networking berarti jarinagan dengan demikian Internet adalah “suatu 

system jarinagan komunikasi (berjuta computer) yang terselubung diseluruh 

dunia”.
35

 Sebuah fenomena dimana saat ini kita memasuki suatu abad komunikasi 

canggih dimana manusia modern dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan 

ilmu dan teknologi bagi kehidupannya.
36

 Perkembangan teknologi komunikasi yang 

sangat canggih membawa kemajuan dalam berbagai bidang. Saat ini tidak ada lagi 

pelosok dunia yang tidak lagi terjangkau dan luput dari kecanggihan komunikasi. 

Seluruh bagian dunia menjadi tembus pandang membuka diri dan siap untuk berubah.  
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Proses penyampaian hasil teknolog komuniaksi canggih merupakan kejadian 

atau perubahan besar yang tidak memberikan kemungkinan kepada semua Negara 

untuk menolaknya. Dengan kecanggihan teknologi komuniaksi seolah-olah tidak 

terpisah lagi bagi dunia yang satu terkait dengan dunia lainnya.disamping itu, 

perkembangan dibadang komunikasi memperpendek jarak antara wilayah. Dan salah 

satu kecanggihan komuniaksi tersebut yang saat ini lagi trand adalah apa yang 

dinamakan Internet. 

Dan saat ini perkembangan internet mulai merambah dan mendapatkan posisi 

yang kaut dideretan media massa yang lebih dulu ada. Ketika internet mulai dikenal 

massa 20 tahun yang lalu sudah dapat diramalkan bahwa media ini yang akan 

menjadi sangat popular dikemudian hari. Hal itupun terlihat ketika perangkat-

perangkat komputer baik hardware dan software terus berkembang, terus 

disempurnakan tiap menit dikomputer. Sejauh ini sambutan masyarakat sangat 

antusias dalam pasaran. Menanggapi hal tersebut Ziauddin Sardar menyatakan 

bahwa, “Informasi kini menjadi komoditi primer dan sumber kekuatan”.
37

 Sementara 

itu Farid Gaban berkomentar bahwa kehadiran internet sebagai hasil teknologi 

memang telah membawa revolusi informasi, melalui jaringan ini arus komunikasi 

mengalir begitu pesatnya merobek-robek sebuah batas wilayah.
38
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Seluruh pengakses internet yang terdiri berbagai bangsa yang multikultural 

berkomunikasi dan bertukar informasi sehingga tidak adanya sebuah batas Negara 

(borderless). Jaringan dunia ini melibatkan hampir seluruh penduduk dunia, dimana 

kian berkembangnya pemakaian internet. Seharusya dengan pemakaian media inilah 

dakwah dapat memainkan perannya dalam menyebarkan informasi tentang Islam ke 

seluruh penjuru. Dengan keluasan akses yang dimilikinya yaitu tanpa adanya batasan 

wilayah, kultural dan lainnya.  

2. Whatsapp 

Whatsapp saat ini sudah mejadi aplikasi wajib bagi pemilik smartphone. 

Meski di awal kemunculannya, Whatsapp hanya sebagai alternative BBM atau 

Blackberry Messenger tetapi kini posisi Whatsapp sudah bisa disejajarkan 

dengannya. Whatsapp yang memiliki 900 juta pengguna aktif di September 2015 ini, 

memiliki banyak fitur yang menjadikannya lebih dari sekedar aplikasi chatting. Ada 

banyak cara menggunakan whatsapp dan semua tergantung pemakainya. 

Ada orang-orang yang menggunakan whatsapp untuk memudahkan 

koordinasi. Jika dulu koordinasi dengan menggunakan text atau SMS adalah hal yang 

menyengsarakan. Tapi dengan whatsapp tidak lagi. Bertukar pesan, gamba, audio 

video bisa dengan mudah dilakukan. Koordinasi dengan cara menggunakan 

Whatsapp ini dilakukan oleh orang-orang dengan kepentingan pribadi, bisnis hingga 

pendidikan. Kalau ada yang menggunakan whatsapp untuk koordinasi organisasi, ada 

juga yang menggunakannya untuk berjualan. Berjualan dengan cara menggunakan 



 

whatsapp ini tentu sedikit berbeda dengan berjualan online biasanya. Biasanya 

dengan cara membuat group khusus untuk jual beli, karena dengan melakukan 

broadcast akan dianggap spam meskipun ini bisa dilakukan. Dan cara menggunakan 

whatsapp dengan seperti ini lebih aman untuk berjualan. Karena anggota group 

memang dengan kesadaran sendiri mau bergabung ke group tersebut. 

Selain untuk hal-hal seperti di atas, whatsapp juga bisa digunakan untuk 

dakwah. Ada beberapa cara menggunakan whatsapp untuk dakwah. Pertama adalah 

dengan membuat group khusus diskusi. Sudah banyak group seperti ini. Dan 

meskipun jumlah anggotanya terbatas, tetapi keberadaannya cukup efektif. Terbukti 

dalam beberapa kasus ketika ada sebuah kejadian yang bersifat viral (menyebar 

seperti virus), maka berita tersebut bisa sampai ke beberapa group dalam waktu yang 

relatif singkat. Dengan membuat group diskusi fikih misalnya, maka tanya jawab bisa 

dilakukan di dalamnya. 

Berdakwah dengan cara menggunakan Whatsapp memiliki kelebihan, yaitu 

meskipun tulisan panjang tetapi langsung sampai ke tangan mereka. Sedikit berbeda 

dengan website dimana orangnya yang mencari konten, di sini konten yang justru kita 

antarkan ke tangan mereka, langsung ke handphone mereka. Selain itu, audio visual 

kajian juga bisa disematkan dalam pesan, sehingga video kajian yang ukurannya 

sudah diperkecil tentunya, bisa dilihat banyak orang.
39
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Meski hanya tulisan, tetapi whatsapp tetaplah media sosial. Sehingga perlu 

cara menggunakan whatsapp ini diatur agar jangan sampai anggota group bercampur 

antara laki-laki dan perempuan. Karena selain bisa membuat tidak nyaman, juga bisa 

menimbulkan fitnah, yang justru merugikan. Karena dibentuknya suatu grup dakwah 

adalah untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran agama Islam kepada sesama umat 

Muslim didunia. 

3. Facebook  

Dakwah dan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini 

jika kita berpijak pada konsep dakwah kontemporer yang mudah diterima oleh 

kalangan masa kini. Teknologi bukan sesuatu yang dilarang meskipun tidak ada pada 

zaman Rasulullah. Perkembangan dakwah memerlukan perkembangan teknologi agar 

sesuatu yang dihadirkan mudah diterima dan tidak ketinggalan zaman. Walaupun 

tidak semua teknologi informasi yang berkembang saat ini bersifat positif ada 

kelebihan dan kekurangannya dalam kehidupan umat manusia. Dengan adanya 

teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Tidak dipungkiri 

bahwa teknologi itu ibarat pisau bermata ganda, disatu sisi untuk mempermudah 

pekerjaan dan disisi lain juga dapat mencelakai orang lain. Karena kemajuan 

teknologi itu tergantung pada siapa yang memegang, jika berada ditangan yang baik 

maka baik pula manfaat tetapi jika ditangan orang jahat maka jahat pula dampak yang 

dihasilkan.  

Maka dari itu juru dakwah dituntut piawai menggunakan dan memanfaatkan 

hasil kemajuan teknologi informasi yang salah satunya dalah facebook. Facebook 



 

merupakan salah satu jejaring sosial. Pengguna facebook yang banyak ini terutama 

mayoritas pemuda, membuat facebook sebagai salah satu alternatif untuk digunakan 

sebagai sarana dakwah masa kini. Tak sedikit aktivis dakwah memanfaatkan demam 

facebook yang ada sebagai media dalam berdakwah. Dakwah via facebook 

merupakan alternatif dakwah selain dakwah via kontak langsung.
40

 

3. Prinsip-Prinsip Media Dawah 

Media dakwah dapat berfungsi sebagai mana mestinya apabila yang 

mempengaruhinya serta prinsip-prinsip penggunaannya. Dibawah ini dijelaskan 

mengenai: 

a. Faktor-faktor yang harus Dipertimbangkan dalam Memilih Media Dakwah 

Hal-hal menjadi pertimbangan disaat memilih media dakwah adalah: 

1) Tujuan dakwah yang hendak dicapai  

- Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

- Tujuan dakwah tercapai dengan efektif dan efisien jika menggunakan media 

dakwah tersebut 

2) Materi dakwah 

Sesuaikan dengan bahan yang akan disampaikan. 
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b. Sasaran Dakwah  

- Media dakwah sesuai dnegan kemampuannya. 

- Media dakwah sesuai dengan kondisi daerahnya 

- Media dakwah sesuai dengan pola berfikir. 

     

c. Kemampuan Da’i 

Seorang Da‟i harus mampu menggunakan media dakwah yang sesuai dengan 

isi dakwah yang ingin disampaikan. 

     

d. Ketersediaan Media  

- Mudah mencari media yang akan dipergunakan  

- Biaya untuk berdakwah terjangkau.  

    

e.  Kualitas Media 

- Kualitasi media cukup baik  

- Keberhasilan pengalaman masa lampau menjadi bahan rujukan untuk berdakwah 

selanjutnya.
41

 

        

f. Pemilihan Media 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu memilih media dakwah adalah: 
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a. Tidak ada satu media pun yang baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan 

dakwah. Sebab setiap media memiliki karakteristik (kelebihan, kelemahan dan 

keserasian) yang berbeda-beda. 

b. Media dakwah yng dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. 

c. Media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. 

d. Media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran media dakwah. 

e. Pemilihan media hendaknya dilakukan dengan cara objektif. Artinya pemilihan 

bukan aats dasar kesukaan Da‟i. 

f. Kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. 

g. Efektifitas dan efesiensi harus diperhatikan.
42

 

          

g. Penggunaan Media 

Prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman umum dalam 

mempergunakan media dakwah adalah:  

a. Penggunaan media dakwah. Bukan dimaksudkan untuk mengganti pekerjaan da‟i 

atau peranan da‟i.  

b. Tiada media satupun yang harus dipakai dengan meniadakan media lain 

c. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. 

d. Gunakanlah media sesuai dengan karakteristiknya. 
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e. Setiap hendak menggukan media harus benar-benar dipersiapkan dan atau 

diperkirakan apa yang dilakukan sebelum, selama dan sesudahnya. 

f. Keserasian antara media, tujuan, materidan objek dakwah harus mendapatkan 

perhatian yang serius.  

      

4. Fungsi dan Manfaat Media Dakwah 

a. Fungsi media dakwah 

Seperti yang telah dijelaskan secara ringkas bahwa media dakwah berfungsi 

sebagai alat bantu atau perantara. Fungsinya ini tidak dapat diremehkan karena 

dengan media dakwah itulah pesan-pesan dakwah dapat tersampaikan pada akhirnya 

juga mendukung terealisasinya tujuan dakwah dari sudut sistem, maka  media 

dakwah sejajar dengan masalah-masalah media dakwah, objek dakwah dan 

sebagainya. Terlebih bila telah memasuki tahap penentuan strategi dakwah yang 

efektif dan efisien. Adapun fungsi media dakwah: 

1. Fungsi Menyiarkan Informasi 

Fungsi ini adalah fungsi yang utama, kenyataan menunjukan bahwa 

masyarakat dalam merespek keberadaan media tidak lain karena kbutuhan mereka 

terhadap penyerapan informasi yang dikaitkan dengan dakwah. Maka amat tepat jika 

hal ini dimasukan sebagai media dakwah, karena pesand dakwah dapat disampaikan 

dan diterima dnegan amat mudah. 

 



 

2. Fungsi Mendidik 

Fungsi mendidik yaitu proses penyampaian pesan-pesan dakwah adalah juga 

sebagai proses pendidikan, sebab materi dakwah yang disampaikan banyak 

mengandung pengetahuan dan bimbingan yang merupakan salah satu aspek dari 

mendidik. 

3. Fungsi Menghibur 

Dalam fungsi ini media dakwah dalam Islam memiliki satu prinsip penyam-

paian pesan dakwah dengan cara menghibur (seperti sabda Rasulullah: Berilah kabar 

gembira jangan menakut-nakuti) artinya muatan pesan dakwah dapat berupa hal yang 

menghibur objek dakwah. Bahkan muatan dan bentuk penyampaiannya yang 

memang menghibur. Dengan kata lain pesan dakwah tersebut disampaikan secara 

ringan tidak dengan partikel yang berat. 

4. Fungsi Mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi ini membuat posisi dan status media tidak dapat 

dipandang remeh. Karena suatu media dapat independent, bebas menyatakan 

pendapat dan melakukan control sosial. Jika dikorelasi fungsi ini amatlah relevan 

dengan esensi fungsi media dakwah, yaitu suatu media yang dapat dijadikan alat 

untuk merubah bahkan membenetuk sikap objek dari yang tidak baik menjadi baik, 

sesuai dengan tujuan dakwah yaitu mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan di dunia 

dan akhirat. 



 

 

5. Macam-macam Isi Pesan Media Dakwah 

Pada saat sekarang, materi-materi yang disajikan cenderung dikaitkan dengan 

kehidupan kemasyarakatan. Karena luasnya ajaran Islam maka setiap da‟i harus 

selalu berusaha dan terus menerus mempelajari dan menggali ajaran Islam sert 

mencermati tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat sehingga materi dakwah 

dapat diterima oleh objek dakwah dengan baik. Namun pada dasarnya materi dakwah 

itu tergantung dengan dakwah yang hendak dicapai. Karena itu materi dakwah materi 

dakwah harus dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang 

berkaitan dengan kehidupan atau dunia materi dunia rohaninya, akal dan jiwanya. 

Namun secara global dapatlah dikatakan bahwa materi dakwah tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi:  

a. Masalah Keimanan (Akidah) 

Masalah pokok yang nebjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Karena 

akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batinnya. Dari akidah inilah yang 

akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali 

dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah akidah atau keimanan. Dengan iman 

yang kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang selalu menyertai langkah 

dakwah. 



 

Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang 

membedakan kepercayaan dengan agama lain, yaitu: 

1. Keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian seorang muslim 

selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain. 

2. Cakwarala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah 

Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal 

kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal-usul manusia. Hal ini dapat kita 

lihat dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13.  

3. Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal 

ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami. 

4. Ketahanan antara iman dan Islam atau antara amal perbuatan. Dalam ibadah-

ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman dipadukan dengan segi-segi 

pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan kemaslahatan masyarakat 

yang menuju pada kesejahteraannya. Karena akidahnya memiliki keterlibatan 

dengan soal-soal kemasyarakatan.  

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan bahwa iman itu 

merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh oleh akal melalui argument-argumen 

yang kuat yang membawa seseorang untuk tunduk dan menyerah. Orang yang 

memiliki iman haqiqi itu akan cenderung untuk berbuat baik, karena ia tahu bahwa 

perbuatannya itu adalah baik dan menjauhi perbutan jahat. 



 

Materi tentang akidah Islam terkait pula dengan ajaran tentang adanya 

malaikat, kitab suci, para rasul dan kadar baik dan buruk. Dengan demikian ajaran 

pokok dalam akidah mencakup enam elemen ini Inti dari materi akidah ini adalah 

keyakinan tentang keesaan Allah SWT dan hari sedangkan selebihnya merupakan 

elemen-elemen yang mengukuhkan kedua inti akidah itu. 

b. Masalah Syariah 

Syariat Allah yang ditujukan untuk umat manusia itu pada dasarnya satu dan 

risalah yang ditujukan untuk para nabi bersifat kekal dan abadi Allah telah member 

syariat kepada manusia berupa agama itu yang esensinyasatu, yaitu “Islam” dan tidak 

akan berubah dengan bergantinya nabi serta tidak akan berubah dengan berubahnya 

masa. Prinsip dasar utamanya adaah menebarkan nilai keadilan di antara manusia, 

membuat system hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial. 

Mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum 

yang ditaati.
43

 

Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Ia merupakan jantung yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam 

dan materi dakwah dalam bidang syari‟ah ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang benar, pandangan yang jernih, kejadian secara cermat terhadap hujjah 

atau dalil-dalil dalam melihat setiap persoalan pembaruan sehingga umat tidak 
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terperosok ke kebaikan. Syariat Islam itu sangatlah luas dan luwes (fleksibel). Syariah 

ini ke dalam permasalahan umat era ssekarang yang bisa menjawab atau memberikan 

solusi terhadapnya. 

Yang terpenting adalah syariat ini tidak bertentangan dengan sumber 

utamanya yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. Karena „islam mengambangankan hukum 

dengan lengkap (komprehensif) yang meliputi segenap kehidupan manusia. Materi 

dakwah yang menyajikan unsur syari‟at harus dapat menggambarkan atau 

memberikan informasi yang jelas dalam bidang hokum yang bisa wajib, dibolehkan 

(mubbah), dianjurkan (mandup), dianjurkan supaya tidak dilakukan (makruh) dan 

dilarang (haram). 

c. Masalah Muamalah 

Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar dari 

pada urusan ibadah. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari 

pada aspek kehidupan ritual. Dan islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi 

ini masjid tempat mengabdi kepada Allah. Ibadah dalam muamalah disini diartikan 

sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi 

kepada Allah SWT. Dan muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah. Hal demikian 

dengan alasan: 



 

a. Dalam Al-Qur‟an atau kitab-kitab hadits, proporsi terbesar sumber hukum itu  

berkenaan dengan urusan muamalah.
44

 

b. Adanya sebuah realita bahwa jika urusan ibadah bersamaan waktu dengan urusan 

muamalah yang penting maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan 

(bukan ditinggalkan). 

c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar 

daripada ibadah yang bersifat perorangan. Karena itu sholat berjamaah lebih 

tinggi nilainya daripada shalat munfarid (sendirian) dua puluh tujuh derajat. 

d. Bila urusan ibadah dilakkan tidak sempurna atau batal, karena melanggar 

pantangan tertentu maka kifaratnya (tebusannya) ialah melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan muamalah. Sebaliknya bila orang tidak dalam urusan 

muamalah, maka urusan ibadah tidak dapat menutupinya. 

e. Melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakata mendapatkan ganjaran lebih 

besar dari pada ibadah sunnah.   

d. Masalah Akhlak  

Ajaran tentng nilai etis dlam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam 

memiliki cakupan luas, sama luasya dengan prilaku dan sikap manusia. Nabi 

Muhammad SAW bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui 

akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik 

dan buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkannya. Ajaran Islam secara 
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keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur mencakup akhlak terhadap Tuhan, 

diri sendiri, sesama manusia dan alam semesta. 

Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab jama‟ “khuluqun” yang 

diartikan sebagai budi pekerti, perangai dan tabiat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki 

segi-segi persesuain dengn perkataan “khaqun” yang berarti kejadian serta “makhluq” 

yang berarti yang diciptakan. Adapun pengertian sepanjang erminologi yang 

dikemukan ulama akhlaq antara lain: 

1. Akhlak adalah suatu ilmu yang mempelajari arti baik dan buruk, menerangkan 

apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang harus dituju oleh 

manusia dalam perbuatan mereka yang menunjukan jalan untuk melakukan apa 

yang harus diperbuat. 

2. Ibnu Maskawi dalam kitabnya “tanzib al-akhlaq”, akhlak diartikan sebagai 

keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa 

melakukan pemikiran. 

3. Al-Ghozali menyebutkan bahwa akhlak diartikan  sifat yang tetap pada seseorang 

yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan yang mudah tanpa 

membutuhkan sebuah pemikiran. 

Bertolak dari pengertian itu, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarya 

meliputi kualitas perbuatan manusia yang ekspresi dari kondisi kejiwaan. Akhlak 

dalam Islam bukanlah suatu norma ideal yang tidak dapat diimplementasikan dan 

bukan pula norma sekumpulan etika yang terlepas dari kebaikan norma sejati. Karena 



 

setiap manusia harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, maka Islam 

mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban yang mendatangkan kebahagiaan 

bukan siksaan. Bertolak dari prinsip perbuatan manusia ini maka materi akhlak 

membahas tentang norma luhur yang harus menjadi jiwa dari perbuatan manusia, 

serta etika atau tata cara yang harus dipraktikkan dalam perbuatan manusia sesuai 

dengan jenis  sasarannya.
45

 

Untuk itu salah satu materi dakwah Islam dalam rangka memanifestassikan 

penyempurnaan martabat manusia serta membuat harmonis tatanan hidup masyarakat 

disamping aturan legal formal yang terkandung dalam syariat, salah satu ajaran etis 

Islam adalah akhlak. Dan oleh karena itu wilayah akhlak Islam memiliki cakupan 

yang sangat luas dengan keseluruhan ajaran Islam dan memiliki objek yang luas pula, 

sama luasnya dengan prilaku dan sikap manusia yang disadarinya. Karena ajaran 

Islam yang disampaikan oleh nabi secara total mengandung nilai akhlak terhadap 

Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan alam sekitar. Semakin orang dekat dengan 

Tuhan maka semakin bagus juga akhlaknya. 

Materi akhlak ini diarahkan pada menentukan baik buruk, akal, kalbu 

berupaya untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Karena 

ibadah dalam Islam sangat erat sekali hubungannya dengan akhlak. Pemakaian akal 

dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran dalam Islam dan pernah diamalkan 

seseorang, nilai-nilai yang harus dimasukan kedalam dirinya semasa ia kecil. Ibadah 
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dalam Al-Qur‟an dikaitkan dengan takwa, berarti pelaksanaan perintah Tuhan dan 

menjauhi larangan-Nya.  

Dan perinah Tuhan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik sedang 

laranagn Tuhan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang bertaka 

dengan demikian adalah orang yang menggunakan akalnya dan pembinaan akhlak 

adalah ajaran paling dasar dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam dengan 

demikian bukanlah semata-mata menjauhkan dari neraka dan masuk surga, tetapi 

tujuan yang didalmnya terdapat dorongan dan kepentingan masyarakat. Masyarakat 

yang baik dan bahagia adalah masyarakat yang anggotanya memiliki akhlak mulia 

dan budi pekerti luhur.
46

 Dan materi akhlak ini sangat luas sekali yang tidak saja 

bersifat lahiriyah tetapi juga sangat melibatkan pikiran. Akhlak dunia (Agama) 

mencakup pada berbagai aspek, dimulai dari akhlak kepada Allah, hingga kepada 

sesame. Akhlak meliputi:  

a. Akhlak kepada Allah, akhlak ini bertolak pada pengakuan dan kesadaran bahwa 

tiada Tuhan selain Allah  

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

c. Akhlak terhadap lingkungan, lingkungan disini adalah segala sesuatu yang berada 

disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

bernyawa.
47
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Islam mengajarkan etika paripurna yang memiliki sifat antisipatif jauh 

kedepan dengan dua ciri utama. Pertama, akhlak Islam sebagaimana jati diri ajaran 

Islam itu sendiri tidak menentang fitrah manusia. Kedua, akhlak islam bersifta 

rasional. Karena keduanya bersifta demikian akhlak Islam tidak terdistorsi oleh 

perjalan sejarah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 



 

PRODUKSI SIARAN DAKWAH ISLAMIYAH DI RADIO REPUBLIK 

INDONESIA BANDAR LAMPUNG 

A. Gambaran Umum Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 

1. Sejarah dan Perkembangan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 

Pada tahun 1957 Myrin kusomo dalam kapasitasnya sebagai kepala RRI 

Palembang melakukan survey untuk pertama kali menjajagi kemungkinan pendirian 

RRI diwilayah karesidenan Lampung. Hal ini menggugah berbagai kalangan 

masyarakat di karesidenan Lampung untuk mewujudkan studio RRI didaerahnya. 

Kemudian dengan adanya undang-undang. Hal ini menggugah berbagai kalangan 

masyarakat dikaresidenan Lampung untuk mewujudkan studio RRI didaerahnya. 

Kemudian dengan adanya undang-undang no. 14 tahun 1964, karesidenan Lampung 

ditingkatkan statusnya menjadi propinsi Lampung yang terpisah dari sumatera 

selatan. Perubahan ini mempercepat proses kelahiran RRI Tanjung Karang, yang 

diawali dengan pembentukan panitia pembangunan RRI  Tanjung Karang. Panitia 

inilah yang membidani kelahiran Studio persiapan RRI Tanjung Kerang yang 

mengudara dengan dukungan sebuah pemancar radiofon berkekuatan 75 Watt.
48

 

Dan tepat pada 11 September 1966u  HUT RRI ke 21 diserah terimakan RRI 

persiapan tanjung karang kepada direktorat Radio. Kemudian sejak saat itu 

berkumandang siaran RRI Tanjung Karang diudara dari lokasi JL. Jend. A.Yani 

                                                             
48

 Dokumentasi hasil survey peneliti di RRI Bandar Lampung hari Kamis, 19 Januari 2017. 

Pukul  10.30 WIB 



 

dengan dukungan  pemancar GATES berkekuatan 1 Kw eks pemancar perjuangan 

TRIKORA merebut irian barat. Keberadaan RRI di Studio Tanjung Karang 

dipropinsi Lampung ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri penerangan  RI 

no.65/SK/M/66 Tanggal 9 juli 1996. RRI Studio Tanjungkarang dengan peralatan 

sederhana, kantor dan studio secara darurat dirumah kontrakan dengan antene bambu 

bersambung, namun RRI Tanjungkarang  dapat memenuhi haasrat masyarakat dan 

pemerintah daerah Propinsi Lampung. Saat itu struktur organisasi RRI 

Tanjungkarang tahun 1996 adalah: kepala studio  A. Hamid Yusuf, kepala bagian 

umum M. Ali Hs. Kepala bagian siaran Ramli Iiyas, BA, kepala bagian Teknik M. 

Idrus. 

Dan pada tahun 1967 RRI Tanjung Karang menerimah bantuan sebuah 

Rumah untuk kantor dan studio yang semula diperuntukan sebagai ketua DPRDGR 

Propinsi Lampung di Jl. Urip Sumoharjo 1(Sekarang Jl. Gatot Subroto no. 26) 

Pahoman Bandar Lampung. Kegiatan Operasional siaran berlangsung di Jl. A, Yani 

sampai pertengahan 1969, dan kemudian berpindah ke Jl. Gatot Subroto no.26 

Pahoman Bandar Lampung hingga saat ini, lokasi yang merupakan bantuan 

pemerintah daera tinggkat 1 Lampung yang diserah terimakan oleh Gubernur 

H.Zainal Abidin Pagar Alam pada hari senin, 9 0oktober 1967 dengan surah  terima 

gedung RRI no. 2589/KUE/1/1967. Pada tanggal 1 September 1972 pengantian 

kepala studio dari bapak A. Hamid Yusuf kepada bapak awaluddin Gindo yang 

bertugas hingga 1 Januari 1979 dan lahirlah bagian pemberitaan, pemancar gedung 



 

Air, pemancar di Kedaton III (Sukarame). Pada tanggal 1 Januari 1979 dari bapak 

awaluddin Gindo kepada bapak Drs. Hamdan Syahbeni yang bertugas hingga 26 

Januari 1987. Kemudian sebagai realisasi SK menpen RI no. 100/KEP/MENPEN/79, 

pada tahun 1981 telah diangkat 20 pejabat  Struktural terdiri dari eselon III/a, 4 

pejabat eselon IV/a dan 15 pejabat eselon V/a. serta operasional siaran dilaksanakan 

24Jam setiap hari. Tanggal 26 Januari 1987 serah terima jabatan dari Drs. H Hamdan 

Syahbeni kepada bapak H. Hanafie Umar yang masa jabatannya 24 Maret 1992. 

Kemudian dilanjutkan oleh pak Adjusar Tjang Abbas sampai digantikan oleh pak 

Drs. H. M Nasir Agun, MBA pada tanggal 24 Januari 1997. Priode ini pegawai RRI 

berjumlah 131 orang dan menggalami perubahan jam siaran yang semula 24 jam/hari 

menjadi 19jam/peri sebagai upaya penghematan dan effesiensi energy listrik. 

Pada tanggal 13 Agustus 1999 serah terima dari bapak Drs. HM. Nasir 

Agung, MBA kepada Drs. Ade Solihin, pada masa ini RRI Bandar Lampung yang 

semula merupakan unit pelaksanaan teknis pada departemen penrangan RI berubah 

statusnya menjadi perusahaan jawatan dengan nama RRI Cabang Muda Bandar 

Lampung berdasarkan PP no.37 tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, hal itu sesuai 

dengan SK direktur utama no.07/Dirut/2002 tanggal 20 april 2002. Pengawal yang 

berjumlah 131 orang semula berada dilingkungan departemen pnerangan RI dialihkan 

menjadi PNS dilingkungan Departemen keuangan.RI berdasarkan SK BKN no. 

002.KEP/06.1871/V/2001 tanggal 1 Mei 2001. Perjan RRI cabang muda Baandar 

Lampung memiliki lima ekksi yakni seksi siaran, seksi pemberitaan, seksi teknik, 



 

seksi PPU dan Sub Bag Administrasi dan keuangan. Serah terima jabatan dari bapak 

Ade Solihin kepada bapak Drs. Syaipul Anwar, MBA berlangsung 20 Desember 

2001, pada masa ini jumlah pegawai 127 orang. Pada tanggal 1 April 2002 

diresmikan Programa Dua sebagai siaran Radio untuk segmen pendengar kaula muda 

dengan sapaan para muda, kemudian pada bulan September 2002 Programa tiga 

beroprasi kembali memproduksi acara sendiri dengan 8 mata acara siaran. Dan pada 

tanggal 23 Juli 2004 serah terima jabatan dari bapak Drs. Syaiful Anwar, MBA 

kepada bapak Drs. Taufiq Bachtiar, MM. 

Kemudian setelah dikeluarkan rancangan undang-undang penyiaran tahun 

2001 dan di syahkanlah UU penyiaran no.32 tahun 2002 pada pasal 14 RRI sebagai 

lembaga penyiaran public berbentuk badan hokum yang didirikan oleh Negara 

bersifat independen, Netral. Dengan telah dikeluarkannya undang-undang penyiaran 

tahun 2002 pasal 14 RRI termasuk RRI Bandar Lampung menjadi lembaga penyiaran 

public yang saat ini telah memiliki pemancar. 

Program 1 FM 90,9 Mhz dan am 1035 Khz 

1. Liwa     :FM 99,4 Mhz (100 watt) 

2. Wonosobo   :FM 97 Mhz (100 watt) 

3. Padang Cermin  :FM 93,8 Mhz (100 watt) 

4. Simpang Pematang  : FM 102,2 Mhz (100 watt) 

5. Ketapang   : FM 93,8 Mhz (100 watt) 



 

6. Bakauheni   :FM 93 Mhz (100 watt) 

7. Stasiun Produksi Way Kanan : FM 103,6 Mhz 

Program 2 FM 92,5 Mhz (5 KW) 

Program 3 FM 87,7 Mhz (5 KW) 

Dengsan seiring perjalanan waktu kepemimpinan RRI Bandar Lampung terus 

mengalami perubahan kepemimpinan teruttama kepada kantor yang berlangsung pada 

selasa 27 Desember 2005 telah dilaksanakan serah terima jabatan dari bapak Drs. 

Taufik Bachtiar, MM kepada Bapak Drs.H. Anhar Achmad, SH, MM, MH, dan pada 

bulan oktober 2010 juga diadakan serah terima jabatan dari Bapak Drs. H. Anhar 

Achmad, SH, MM kepada bapak Aril Buchari, SH serta pada awal bulan Agustus 

2011 Bapak Ari Buchari, SH memasuki masa purna Bhakti. Untuk menjalankan roda 

kepemimpinan di LPP RRI Bandar Lampung berdasarkan SK Direktur utama LPP 

RRI telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala LPP RRI Bandar Lampung Bapak 

Drs.H. Zahral Mutzaini, MM hingga tanggal 30 September 2011 secara resmi kepada 

RRI Bandar Lampung di serahterimakan dari pelaksana tugas kepada bapak 

Drs.Nuryanto Budiharjo. 

Dan pada tanggal 20 Agustus 2013 kembali kepada LPP RRI Bandar 

Lampung diserahterimakan kepada pejabat baru yaitu ibu Dra.Sophia Endang 

Widowati, sedangkan jumlah pegawai pada saat ini terdiri dari 61 orang PNS dan 45 

orang BPNS. Dan pada hari rabu, 3 September 2014 telah lahir studio produksi  RRI 



 

Way Kanan dengan Frekuensi 103,6 Mhz dan 104.4 Mhz yang diresmukan oleh 

bupati Way Kanan bapak Bustami Zainuddin, S.Pd.M.Hum dan Direktur program 

dan produksi LPP RRI Bapak Kabul Budiono. 

Program 4 LPP RRI Bandar Lampung lahir pada tanggal 15 September 2014 

tepat pada hari ulang tahun RRI ke 69 diumumkan langsung oleh direktur utama LPP 

RRI Ibu Dra. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si. dan lanchiinh pada hari kamis 7 

Januari 2015 pukul 20.00 WIB Dihadiri oleh direktur Teknologi Media baru Bapak 

Muhammad  Rohanuddin, Direktur ppasca sarjana unisab Bapak H.Dr.Edy Irawan 

Arief, SE. ME,C, dan budayawan Bapak Yuri Tubarat Serta Bapak Drs. Effendi Afati 

kepala LPP RRI Bandar Lampung yang baru. 

Pergantian kepala LPP RRI Lampung kembali diserahterimakan kepada 

pejabat baru dari Dra. Sophia Endang Widowati kepada Drs. Effendi Afati pada 

tanggal 8 Januari 2015.      

2. Visi Dan Misi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 

a. Visi  Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung 

Menjadikan LPP RRI radio berjaringan terluas, membangun karakter bangsa, 

berkelas dunia 

b. Misi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 



 

1.  Memberikan pelayanan informasi terpecaya yang dapat menjadi acuan dan 

sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik 

jurnalistik/kode etik penyiaran. 

2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan 

memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka 

membangun karaktek bangsa. 

3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali,  melestarikan dan 

mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi 

keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus 

globalisasi. 

4.  Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan 

budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas. 

5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan 

NKRI 

6.  Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 

7.  Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran. 

8.  Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara 

nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi 

yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta 



 

mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat 

teknik. 

9.  Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem 

manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) 

berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga 

yang baik ( good corporate governance) 

10. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 

11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan   penggunaan dan 

pemanfaatan asset negara secara profesional  dan akuntabel serta menggali 

sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan 

meningkatkan  kesejahteraan pegawai.
49

 

    

3. Struktur Umum Organisasi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 

Struktur organisasi merupakan elemen yang penting untuk mempertahankan 

kelanggengan dan perkembangan sebuah organisasi ataupun perusahaan dimanapun 

berada, tidak terkecuali stasiun radio, karena aspek ini akan menjadi dasar dari 

pembagian dan mekanisme tugas serta tanggung jawab dari personel yang terlibat 

selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas yang dihasilkan, 

baik program realy, on air maupun of air. 
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4. Pola Acara Radio Republik Indonesia Program 1 90.9 Mhz Bandar 

Lampung 

Radio Republik Indonesia Program 1 90,9Mhz Bandar Lampung mengudara 

mulai pukul 04.55-24.00 WIB setiap harinya, dengan menghadirkan siaran yang 



 

beraneka ragam mulai dari acara hiburan, informasi, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Selain itu, Radio Republi5k Indonesia Bandar Lampung juga memiliki acara on air 

maupun Off air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

5. Gambaran Umum Program Acara Hikmah Fajar 

1. Sejarah berdirinya Program Hikmah Fajar 

Hikmah Fajar adalah salah satu program Dakwah yang ada di RRI Programa 1 

Frekuensi 90.9Mhz Bandar Lampung. hikmah fajar merupakan siaran religi yang 

dikemas dalam bentuk tausiyah atau ceramah  yang bersifat monolog. tayang setiap 

hari dari pukul 05.10-05-55 wib, berdurasi 45 menit. Awal mula terbentuknya 

program hikmah fajar  jadi begini perubahan suatu acara didahului oleh kegiatan 



 

evaluasi kalo ngak salah hikmah fajar ini mulai 2016, dari tahun 2014 acaranya masih 

kuliah subuh, dan akhir tahun 2014 kerabat kerja melakukan evaluasi terhadap paket 

kuliah subuh dari hasil evaluasi siaran yang dilakukan melibatkan pejabat structural 

kemudian staff dan belum melibatkan pemerhati dan dengan berbagai macam 

pertimbangan, karena kuliah subuh sudah terlalu lama dan ingin melakukan suatu 

pembaharuan format acaranya, nama acaranya apa, bentuk acaranya apa, dan ditahun 

2016 digantilah dengan nama hikmah fajar, sebelum berganti hikmah fajar kuliah 

subuh itu disiarkan bisa live dan bisa rekaman, pada tahun 2015 kami mempokuskan 

siaran ini berbentuk Live. Dan pada tahun 2016 setelah melakukan evaluasi dengan 

teman-teman karena kuliah subuh terlalu jadul maka kita gantilah dengan Hikma 

Fajar. Secara konten tidak ada peerubahan isinya tetap sesuai dengan deskripsi kuliah 

subuh, Cuma yang diganti hanya nama program dari kuliah subuh menjadi Hikmah 

Fajar dan dari disiarkan secara Live menjadi rekaman.
50

 

2. Diskripsi program acara dakwah “ Hikmah Fajar” 

Hikmah Fajar adalah salah satu program Dakwah yang ada di RRI Programa 1 

Frekuensi 90.9Mhz Bandar Lampung. hikmah fajar merupakan siaran religi yang 

dikemas dalam bentuk tausiyah atau ceramah  yang bersifat monolog. tayang setiap 

hari dari pukul 05.10-05-55 wib, berdurasi 45 menit. 

a. Judul Acara 

Judul acara atau nama acara merupakan hal terpenting yang harus ada ketika 

akan menyajikan sebuah siaran. Judul yang dibuat harus menarik mungkin, agar 
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pendengar mudah mudah mengingat serta sesuai dengan isi dari acara yang 

disampaiikan. Mengingat betapa pentingnya acara tersebut maka produser 

memberikan judul atau nama acara, yaitu: Hikmah Fajar” 

b. Kategori Acara 

Acara radio memiliki beberapa kategori, mulai dari hiburan, pendidikan 

keagamaan, informasi (berita) dan lain sebagainya, tujuan dari adanya kategori-

kategori tersebut adalah agar masyarakat (pendengar) dapat memilih siaran yang 

sesuai dengan kebutuhannya. “Hikmah Fajar” termaksut dalam kategori pendidikan 

keagamaan, yaitu pendidikan yang berisi materi agama, namun disajikan dengan 

kemasan yang lebih menarik. 

 

 

 

c. Format Acara 

Format acara yang digunakan “Hikmah Fajar” adalah format program 

Monolog dimana dimana materi yang disampaikan sudah melalui tahap editing 

terlebih dahulu. 

d. Durasi dan waktu penyiaran 

Penyiaran sebuah acara radio tentu harus mempertimbangkan durasi dan 

waktu penayangan. “Hikmah Fajar” disiarkan setiap hari pada pukul 05.10-05-55 

WIB, berdurasi 45 menit. 

e. Target audien 



 

Secara umum  target audien “Hikmah Fajar” adalah masyarakat umum 

(Hetrogen) khususnya Umat Islam. 

f. Sifat produksi 

Sifat produksi “ Hikmah Fajatr” adalah taping,  acara yang pembuatannya 

melalui prroses rekaman terlebih dahulu, artinya dalam proses produksi tersebut 

melalui rekaman terlebih dahulu, kemudian melalui editing, dan terakhir penyiaran. 

g. Tujuan program 

Setiap program atau siaran radio tentu memiliki tujuan, tujuan inilah yang 

nantinya akan menjadi dasar bagaiman mengkonsep dan membuat subuah acara radio 

yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Begitupula dengan program 

“Hikmah Fajar” yang mempunyai tujuan yaitu menyajikan pengetahuan tentang nilai-

nilai ideal ajaran islam baik masal muamalah, aqidah atau keimanan, pembangunan 

kemaslahatan umat yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT. 

h. Criteria program 

1. Mengangkat seputar ajaran islam, baik masalah muamalah, aqidah atau 

keimanan, dan pembangunan kemaslahatan umat 

2. Isi materi Hikmah Fajar harus sejalan dengan Visi dan Misi LPP RRI 

3. Pengasuh acara dalam menyampaikan isi materi hikmah fajar hendaknya 

mengunakan naskah siaran 

4. Produksi Hikmah Fajar wajib direkam dan tidak bersifat live 



 

5. Pengasuh acara Hikmah Fajar hendaknya memiliki kredibilitas tinggi dan 

berwawasan luas tentang ajaran islam. 

 

3. Penanggung  jawab program dakwah “Hikmah Fajar” 

Proses produksi program reilgi “Hikmah Fajar” melibatkan kerabat kerja dan 

berbagai pihak yag terkait. dengan demikian tentu saja harus ada yang bertanggung 

jawab penuh terhadap program dakwah “Hikmah Fajar”, baik ketika mendapatkan 

permasalahan ataupun tidak. Penanggung  jawab program atau siaran ini adalah 

produser, arena produserlah yang berkodinasi secara langsung dengan kerabat kerja 

dimasing-masing satuan kerja produksi dan juga berkodinasi secara langsung dengan 

pihak terkait, seperti pihak Narasumber, penyiar ataupun pihak-pihak lain.
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4. Kerabat kerja produksi program Dakwah „Hikma Fajar” 

Kerabat kerja produksi merupakan satuan kerja yang menangani produksi 

secara bersama-sama sesuai dengan diskripsi kerja masing-masing. Namun tetap 

mempunyai satu tujuan yakni membuat hasil produksii yang berkualitas, menarik dan 

diminati oleh masyarakat. Kerabat kerja program keagamaan “Hikma Fajar” adalah 

sebagai berik. 

1. Arlin Setyanngsih. Spd. MM sebagai Produser bertugas pemilih ide, dan 

penaggung jawab sebuah program acara siaran. Peran produser dalam 

memproduksi suatu acara sangat besar, karena ia bertanggung jawab pada 
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keseluruhan aspek (keuangan, isi, bahasa, artistic, estestik, dll). Produser yang 

baik adalah kombinasi sifat antara seorang penyiar, penulis naska, teknisi, musisi 

dan selesmen. Dia harus bisa mengantisipasi hambatan, mempunyai keterampilan 

memberikan instruksi dan petunjuk, mampu meengambil inisiatif, mempunyai 

kepekaan dengan kepentingan khalayak sehingga setiap ide yang diproduksi dapat 

mewakili kepentingan pendengar. 

 

2. Fahriyal sebagai Pengarah Acara Adalah orang yang bertugas 

menginterprestasikan naskah menjadi suatu bentuk dan susunan suara dalam 

bentuk paket program. Dalam menginterprestasikan materi siaran seorang 

pengarah acara harus selalu mengingat kepentingan pendengar, dengan demikian 

pola pemikirannya harus sama dengan produser. 

3. Suhardi sebagai Pengarah Tehnik adalah orang yang bertanggung jawab atas 

kualitas teknik teknologis dalam suatu produksi acara maupun dalam 

penyelengaraan siaran radio. Selain itu pengarah tehnik adalah orang yang 

bertanggung jawab mengatur pengunaan peralatan teknik untuk produksi, dan 

mengarahkan tehnik siaran dalam penggunaan peralatan tersebut. Bertanggung 

jawab atas kelancaran pengunaaan peralatan teknik 

4. Wahyu Suhanda sebagai Operator Tehnik Adalah orang yang secara langsung 

menangani proses perekaman suara, editing, mixing, maupun siaran, serta 

bertanggung jawab atas kualitas audio yang dihasilkan. Seorang operator harus 



 

mengatur perimbangan suara yang datang dari berbagai sumber dengan jalan 

melakukan perekayasaan dalam teknis. Dalam proses produksi atau siaran kerja 

seorang operator tehnik selalu mengikuti perintah pengarah acara. 

5. Penilis Naskah Adalah orang yang mewujudkan ide kedalam tulisan. Penulis 

naskah harus berwawasan luas, serta berpengetahuan mendalam tentang hal yang 

akan ditulis. Penulis juga membuat membuat ot line, menyusun konsep, harus 

mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang akan dituangkan kedalam 

naskah. 

6. Sumarlina Penyedia Musik Adalah orang yang menentukan dan menempatkan 

music atau sound effect sesuai dengan tuntunan naskah untuk keprluan produksi 

acara siaran. 

Melihat dari data tersebut bahwa orang-orang yang terlibat proses produksi 

program Dakwah “Hikma Fajar”  yaitu 6 kerabat kerja yaitu produser, pengarah 

acara, pengarah tehnik, petugas rekaman,editing, mixing, penulis naskah, penyedia 

musi
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BAB IV 

ANALISIS PRODUKSI SIARAN DAKWAH ISLAMIYAH DI RADIO 

REPUBLIK IINDONESIA BANDAR LAMPUNG 

     

A. Proses Produksi  Siara Dakwah “Hikma Fajar” di RRI Program 1 Frekuensi 

90,9Mhz Bandar Lampung 

Proses produksi adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh stasiun radio 

sebelum menyiarkan sebuah acara. Rangkaian produksi inilah yang nantinya akan 

menetukan bagaimana hasil produksi yang disajikan kepada pendengar 

Siaran dakwah Hikma Fajar merupakan produk dari RRI Frekuensi 90,9 Mhz 

Bandar Lampung yang dikemas dalam  bentuk ceramah monolog dengan membahas 

materi-materi tentang seputar masalah ajaran islam diantaranya membahas tentang  

penyuluhan Haji, Tafsir Al-Qur‟an, keluarga sakinah dan lain sbagainya. 

1. Pra produksi Program “Hikma Fajar” 

Tahapan ini merupakan  proses awal dari seluruh kegiatan yang akan datang 

atau disebut juga sebagai tahapan perencanaan. Menurut Wibowo pra produksi adalah 

suatu tahapan yang sangat penting sebab jika tahapan ini dilakukan dengan rinci dan 

baik, sebagian pekerjaan dari produksi yang direncanakan sudah beres. 

Pada saat melakukan planning meeting atau meeting produksi  yang dilakukan 

pada saat rapat manajement, seorang programmer memberikan penjelasan seluruh 

rencana kerja kepada tim produksi agar hasil produksi sesuai dengan yang 



 

direncanakan. Pertemuan pada rapat manajement menjelaskan beberapa masalah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan produksi, yaitu: Judul Acara, Kategori Acara, Format 

Acara, Durasi dan Waktu Penyiaran, Sifat Produksi, Tujuan program, Criteria 

Frogram, sarana produksi, biaya prodksi. 

Kerabat kerja Hikma Fajar melakukan pre production planning dengan 

melakukan meeting produksi yag dilakukan pada saat manajement. Menurut 

Muhammad tauchid umar sebagai kasi perencanaan dan evaluasi program, pada 

meeting produksi saat rapat manajement wajib dihadiri produser, pengarah acara, 

pengarah tehnik, petugas rekaman, penyedia music, editing/mixing. 

Meeting produuksi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pola siaran 

acara yang diproduksi berdasarkan diskusi antara tim produksi, ide atau pola acara 

yang akan diproduksi tidak hanya menjadi beban atau tangggung jawab produser dan 

programmer semata, tetapi seluruh kerabat kerja hikma fajar yang mengikuti meeting 

produksi diberikan kebebasan untuk memberikan ide ataupun masukan dan sarana 

bagi pola acara yang akan diproduksi. 

Pedoman yang digunakan oleh kerabat kerja program Hikma Fajar  di RRI 

programa 1 Frekuendi 90,9 Mhz Bandar Lampung pada saat meeting produksi 

diantaranya, Kelayakan dari segi anggaran atau biaya. Menurut kepala kasi 

perencanaan dan evaluasi programa, walaupun mminimnya anggaran tetapi harus 

menghasilkan program acara dakwah yang layak untuk didenger masyarakat.dan 

iproduksi dengan format monnolog, dengan menyiarkan seputar ajaran agama islam. 



 

Tahapan produksi menurut Fred Wibowo meliputi penemuan ide, 

perencanaan, dan persiapan, namun program Hikma Fajar menrapkan pra produksi 

dengan tiga bagian, yaiitu: penemuan ide, rapat manajement, dan perencanaan. 

Berikut tahapan pra produksi program Hikma Fajar  di RRI Programa 1 Frekuensi 

90,9 Mhz Bandar Lampung, yaitu:   

a. Penemuan Ide 

Ide pada dasarnya bukan hanya tanggung  jawab seseorang produseer, namun 

ide dapat muncul dari siapa saja, dimana saja,  dan kapan saja. Tentunya ide ini 

berasal dari tim yang terlibat dalam proses produksi siaran Dakwah “Hikma Fajar” di 

RRI Bandar Lampung program 1Frekuensi 90.9Mhz Bandar Lampung 

Penemuan ide program Dakwah “Hikma Fajar”  ide ini berawal dari   kerabat 

kerja melakukan evaluasi terhadap program yang ada diprograma 1 frekuensi 90,9 

Mhz Bandar Lampung. Yang mana pada saat itu program “Hikmah Fajar” masih 

bernama “Kuliah subuh”.  karena kuliah subuh sudah terlalu lama dan ingin 

melakukan suatu pembaharuan format acaranya, nama acaranya apa, bentuk acaranya 

apa, maka salah satu dari kerabat kerja mengusulkan nama perubahan Nama program. 

Sepeerti yang dikatakan bapak Muhammad tauchid Umar, berikut pernyataannya: 

“munculnya sebuah ide tersebut ketika salah satu kerabat kerja bercerita 

dengan saya tentang ide pergantian nama program yang didapat  yaitu dari nama 

Kulia subuh menjadi Hikma Fajar. Setelah adanya ide , kemudian diadakan evaluasi, 

saat melakukan evaluasi salah satu kerabat kerja mempersentasikan ide yang telah 



 

didapatkannya dan setelah disepakati segera menyusun perencanaan mulai dari sarana 

yang dipakai, biaya produksi, dan lain-lain”. 

b. Rapat manajement 

Tahapan rapat manajeement ini dilakukan ketika seorang programmer 

mempersentasikan atau menjelaskan sebuah ide. Ketika ide atau gagasa sudah 

disetujui oleh produser maka akan dibentuk meeting produksi. Diadakannya meeting 

produksi dengan tujuan untuk mendapatkann kritik dan saran dari kerabat kerja. 

Didalam meeting produksi biasanya terdapat kendala-kendala, misalnya ada yang 

tidak setuju tentang konsep produksi yang akan digunakan, dengan adanya kendala-

kendala tersebut kerabat kerja program “Hikma Fajar” dapat mengantisipasi dengan 

mengambil sebuah kkonsep yang baik dan mudah untuk dilakukan. 

Setelah ide disetujui dan membentuk meeting produksi, maka ssegera 

membuat perencanaan-perencanaan yang lain diantaranya materi produksi, 

narasumber produksi, sarana produksi, biaya produksi, dan organisasi plaksanaan 

produksi. perencanaan-perencanaan tersebut dibuat semaksimal mungkin,  

c. Perencanaan 

Tahapan ini meliputi merencanakan pembuatan materi, Narasumber Produksi, 

sarana produksi, biaya produksi, dan organisasi pelaksana produksi. perencanaan 

dibuat ketika meeting produksi berlangsung. Perencanaan yang baik akan memotivasi 

kerabat kerja untuk bekerja secara maksimal dan memahami tugasnya masing-

masing. Sehingga produksi yang dihasilkan akan maksimal. Perencanaan-

perencanaan program dakwah “Hikma  Fajar” di RRI Programa 1 Frekuensi 90,9 



 

Mhz Bandar Lampung ini meliputi: materi prroduksi, narasumber produksi, sarana 

produksi, biaya produksi, dan organisasi pelaksana produksi. 

1. Nama Acara hendaknya mengikuti perkembangan zaman, karena nama acara 

merupakan sebuah simbol agar mudah diingat oleh pendengar. Setelah melakukan 

beberapa proses tahapan pemilihan nama dengan berbagai macam pertimbangan 

maka tepat pada Januari 2016 disepakati acara tersebut dengan nama “Hikmah 

Fajar”.  

2. Kategori Acara radio memiliki beberapa kategori, mulai dari hiburan, pendidikan 

keagamaan, informasi (berita) dan lain sebagainya, tujuan dari adanya kategori-

kategori tersebut adalah agar masyarakat (pendengar) dapat memilih siaran yang 

sesuai dengan kebutuhannya. “Hikmah Fajar” termaksut dalam kategori 

pendidikan keagamaan, yaitu siaran pendidikan yang ditujukan kepada 

masyarakat penganut agama tertentu yang terdapat diindonesia guna 

meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama.  

3. Format acara yang digunakan “Hikmah Fajar” adalah format program Monolog 

yaitu format program yang hanya menguraikan materi tanpa ada dialog antara 

narasumber dengan pendengar.  

4. Durasi dan waktu penyiaran disiarkan setiap pari pukul 05.10-05.55 yang berdurasi 

45 menit. Pertimbanggannya adalah dengan durasi yang cukup lama diharapkan 

materi yang disampaikan pada pendengar bisa diterima dengan baik dan membuat 

perubahan yang baik pula. 



 

5. Sifat produksi adalah rekaman atau suatu istilah yang biasa digunakan untuk kerja 

produksi penyiaran radio untuk siaran tunda (delay) atau tidak langsung pada 

pelaksanaannya, rekaman dilakukan dengan persiapan tertentu untuk mengunakan 

waktu yang telah  ditentukan.
53

,  acara yang pembuatannya melalui prroses 

rekaman terlebih dahulu, artinya dalam proses produksi tersebut melalui rekaman 

terlebih dahulu, kemudian melalui editing, dan terakhir penyiaran. 

Pertimbanggannya adalah  

6. Criteria program, didalam memproduksi program siaran hendaknya menggikuti 

kritria yang sudah ditetapkan, adapun criteria dalam program Hikma Fajar yaitu 

Mengangkat seputar ajaran islam, baik masalah muamalah, aqidah atau keimanan, 

dan pembangunan kemaslahatan umat, Isi materi Hikmah Fajar harus sejalan 

dengan Visi dan Misi LPP RRI, Pengasuh acara dalam menyampaikan isi materi 

hikmah fajar hendaknya mengunakan naskah siaran, Produksi Hikmah Fajar 

wajib direkam dan tidak bersifat live, Pengasuh acara Hikmah Fajar hendaknya 

memiliki kredibilitas tinggi dan berwawasan luas tentang ajaran islam, Isi materi 

diharapkan tidak hanya menyentuh aspek spiritual (Rohani) tetapi lebih dari itu 

dapat menyentuh aspek konigtif (pengetahuan)  dan behavioral (tindakan) yang 

dapat memberi perubahan dan pemberdayaan kepada umat agar berwawasan dan 

berprilaku islami, Dalam acara tidak dibenarkan untuk menyebutkan nama 

PARPOL tapi dapat menyebutkan nama pribadi (person)., Isi acara tidak 
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mengandung unsure provokatif terutama yang terkait dengan sara, Pengasuh acara 

harus bersifat propisional netral atau tidak berpihak kepada PARPOL (Partai 

Politik), organisasi keagamaan atau mashab, dan ormas-ormas lainnya, Pengasuh 

acara harus dapat mempertanggung jawabkan isi materi acara hikma fajar dari 

hal-hal yang dapat merusak citra institusi. 

7. Tujuan program Setiap program atau siaran radio tentu memiliki tujuan, tujuan 

inilah yang nantinya akan menjadi dasar bagaiman mengkonsep dan membuat 

subuah acara radio yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Begitupula 

dengan program “Hikmah Fajar” yang mempunyai tujuan yaitu menyajikan 

pengetahuan tentang nilai-nilai ideal ajaran islam baik masal muamalah, aqidah 

atau keimanan, pembangunan kemaslahatan umat yang dapat meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

8. Narasumber Produksi, Narasumber adalah orang yang menjadi sumber dalam 

penyampaian materi siaran. Acara Hikma Fajar memiliki narasumber yang 

kompeten dalam bidang memberikan bimbingan rohani kepada seluru pendengar. 

Para narasumber ini berasal dari sebuah lembaga yang bekerja sama dengan 

Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar Lampung.  

Kementerian Agama Islam adalah lembaga yang terbentuk sejak April 2010, 

yang memiliki tujuan agar informasi atau pengetahuan tentang Islam bisa menjadi 

kebutuhan bagi pendengar khususnya pendengar muslim. Sehingga mereka mau 

belajar, memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan melalui materi- 

materi yang dibahas dalam Radio Republik Indonesia (RRI) tanpa merasa terbebani 



 

Adapun yang menjadi narasumber dalam acara Hikma Fajar, terdiri dari lima 

orang. Berikut nama narasumber dan jadwal mengisi acara, akan disajikan dalam 

table: 

 

Gambar 4.1 

Nomor Nama Lembaga Hari 

1 
Drs. H. Rasyid n 

Umar 
Kementerian Agama Senin 

2 Ustadz Nurdin Umum 
Selasa, kamis, 

sabtu, minggu 

3 
H.Akhor Wiwid 

Sudiona Sag.MM 
Kementerian Agama Rabu 

4 
H.Arimbi Khusyairi. 

S.Ag 
Kementerian Agama Minggu 

 

9. Materi Siaran Tema siaran adalah isi pesan yang disampaikan oleh narasumber 

kepada pendengar. Materi siaran dalam program Hikma Fajar adalah seputar 

masalah ajaran agama islam, problematika yang identik dengan kehidupan masa 

kini, yang kemudian memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam di 

dalamnya. Materi siaran yang di sampaikan oleh narasumber diharapkan agar 

materi siaran tersebut yang berupa informasi dapat menjadi kebutuhan bagi para 

pendengar , khususnya pendengar Muslim. Sehingga mereka mau belajar, 

memahami dan pada akhirnya mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan ke 

dalam pola pergaulan mereka. 

Dari setiap tema yang disampaikan narasumber, diharapkan dapat 



 

memberikan manfaat dan pembelajaran yang berharga bagi seluruh pendengar Hikma 

Fajar tentunya. Mengenai penjadwalan tema sudah ada perencanaan secara berkala,. 

Adapun topik atau tema Hikma Fajar berikut: 

 

Gambar 4.2 

Hari Tema Narasumber 

Senin Keluarga Sakinah Kemeneg 

Selasa Umum Ustad Nurdin 

Rabu Penyuluhan haji Kemeneg 

Kamis Umum Ustad Nurdin 

Jum‟at Tafsir Al‟qur‟an Kemeneg 

Sabtu Umum Ustad Nurdin 

Miinggu Umum Usstad Nurdin 

 

10. Sarana Produksi, untuk Melakukan produksi program Dakwah “Hikma Fajar”  di 

RRI Program 1 Frekuensi 90,9Mhz Bandar Lampung, mengunakan beberapa 

peralatan sebagai berikut: Pemancar, Frekueni, Konsul tehnisi, Tape recorder, 

Computer siaran, Studio, Music, lagu, sound effek, Sound system 

11. Biaya  Produksi Seluruh biaya produksi program Dakwah “Hikma Fajar” 

ditanggung oleh RRI Bandar Lampung. biaya tersebut ditentukan saat meeting 

produksi berlangsung. Sedikit banyaknya biaya  dilihat dari format acara yang 

disiarkan. Dan karena format acara hikma fajar monolog dan sifat produksinya 

rekaman (tidak live) sehingga angaran yang didapatkan relative kecil dan tidak 

tentu nominalnya. 

      



 

2. Pelaksanaan Produksi “Hikma Fajar” 

Memproduksi sebuah acara harus dipersiapkan secara matang. Bila ada 

kesalahan sedikit saja baik teknis maupun non teknis dapat menghasilkan produk 

siaran yang kurang baik sehingga dapat menguranggi kualitas siaran dan hasilnya 

tidak maksimal. Pada tahap ini segala ide yang telah dituangkan kedalam kertas 

maupun pikiran pada tahap pra produksi diubah menjadi bentuk kongkrit. Setelah 

proses perencanaan sebuah program selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya yaitu 

proses produksi. proses produksi atau pelaksanaa di radio adalah pengaplikasian dari 

konsep seperti apa program yang akan disiarkan, siapa narasumber dan 

pendengarnya. 

Program Dakwah Hikmah Fajar di RRI Program 1 Frekuensi 90,9Mhz Bandar 

Lampung yang sipat produksinya Rekaman (Tidak Live) sehingga satu minggu 

sebelum melakukan rekaman pengarah acara terlebih dahulu menghubunggi 

Narasumber atau pengisi acara agar mempersiapkan materi yang akan disampaikan, 

setelah semua persiapan selesai dan narasumber sudah siap untuk melakukan 

rekaman barulah proses produksinya dilakukan. 

   

3. Pasca produksi 

Program “Hikmah Fajar” ini  bersifat siaran tunda (taping/rekaman), sehinga 

perllu dilakukan beberapa tahap lagi, mulai dari editing, review, penyiaran dan 

terakhir dalah evaluasi. 

a. Editing 



 

 Editing merupakan proses mengatur dan menyusun rekaman dari awal 

sampai akhir. Tujuan editing adalah untuk memperjelas hasil rekaman yang sudah 

dilakukan sebelumnya. 

Proses editing program “Hikma Fajar” yang ada di RRI Programa 1 Frekuensi 

90.9 Mhz Bandar Lampung. Biasanya proses editing itu dilakukan  dua hari sebelum 

penayangan , editing biasanya dilakukan dengan cara memotong dialog yang tidak 

diperlukan untuk disiarkan. Setelah semua dialog yang tidak diperluukan sudah 

diedit, berikutnya diberi spund effect. Hal ini diperlukan untuk mengatasi latar 

belakang suara yang patah-patah sebagai hasil editing. Secara umum sound effect 

meliputi: Backgroud sound, misalnya suara angin air, burung agar mampu memberi 

kesan tertentu bagi pendengar. Hard effect, meliputi suara keras seperti ledakan 

senjata, tabrakan mobil, buka atau tutup pintu. Folley yaitu merekayasa suara dengan 

cara tertentu agar menyerupai suara yang diinginkan, Musik instrument, biasanya 

diambil dari music-musik instrument. 

b. Review 

Review adalah suatu pekerjaan yang melihat dan meneliti hasil pekerjaan 

seorang editor, apakah hasil editing program “Hikmah Fajar” yang ada di RRI 

Programa 1 Frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung, sudah sesuai dengan produser dan 

pengarah acara apa belum. Diadakan review karena program acara “Hikmah Fajar” 

adalah rekaman, jadi harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik. Setelah 

selesai mereview barulah acara ini disiarkan. 

c. Penyiaran 



 

Setelah semua proses rekaman, editing, review selesai barulah siap untuk di 

udarakan atau disiarkan. Karena program hikma fajar sifatnya tunda maka pada 

proses penyiaran tidak terlalu sulit, penyiar hanya memutarkan hasil dari rekaman 

yang sebelumnya sudah melalui proses editing terebih dahulu. Acara hikma pajar 

disiarkan setiap hari dari pukul 05.10-05.55 WIB denngan durasi 45 menit. 

d. Evaluasi 

Evaluaasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan penyiaran. 

Evaluasi juga dijadikan bahan penelitian agar produksi untuk selanjutnya bisa 

dilakukan lebih baik lagi. Dalam program Hikma Fajar memang tidak ada evaluasi 

khhusus, tetapi, proses evaluuasi dilakukan semua program acara secara menyeluruh 

namun tidak menyoroti satu program dibedah secara habis, hanya pada hal-hal utama 

yang muncul misalnya kelayakan suatu program untuk tetap diudarakan atau diganti 

dengan program yang baru, dan tahap evaluasi ini juga dilakukan hanya satu kali 

dalam setahun yaitu setiap akhir tahun. 

      

B. Faktor Kelebihan dan kekurangan proses produksi program “Hikma Fajar” 

Dari data yang dikumpulkan dapat diketahui apa kekurangan dan kelebihan 

yang terdapat pada proses produksi  program dakwah “Hikma Fajar”  yang disiarkan 

di RRI Programa 1 Frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung. Adapun kelebihan dari 

program Hikma adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan perannya sebagai media dakkwah dan informasi Radio RRI 

Programa 1 frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung memiliki fasilitas yang 



 

memadai baik peralatan teknis internal (microfon, computer) maupun peralatan 

teknis eksternal (kondisi gedung yang sederhana tapi layak untuk ditempati 

sebagai stasiun radio). Sehingga hal ini dapat menunjang proses produksi siaran 

dakwah 

2. Penempatan waktu dan hari yang cukup efektif mulai dari senen sampai minggu 

dari jam 05.10 sampai dengan 05.55 WIB, untuk menemani pendengar 

mempersiapkan diri sebelum mulai beraktivitas, sehingga dapat menumbuhkan 

semangat dalam memulai hari yang baik. 

3. Pemilihan Narasumber yang pas dan berpengalaman dibidangnya masing-masing 

4. Adanya tema yang sistematis sehingga setiap hari pembahasannya sesuai dengan 

temanya 

5. Dari segi pembiayaan acara ini tidak terlalu boros. 

Selain kelebihan kelebihan diatas, program siaran “Hikma Fajar” juga 

memiliki kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangan pada program siaran dakwah 

“Hikma Fajar”  sebagai berikut: 

1. Siaran Tidak ada sesi Tanya jawab antara narasumber dan pendengar sehingga 

acara yang disiarkan sedikit membosankan 

2. Proses evaluasi yang hanya dilakukan satu tahun sekali. 

3. Kurangnya kerjasama para kerabat kerja sehingga banyak yang merangkap dua 

pekerjaan. 



 

4. Sebelum melakukan produksi tidak adanya survey terlebih dahulu ke masyarakat 

untuk mengetahui tanggapan tentang program siaran hikma fajar. 

5. Tidak adanya jadwal khusus dalam melakukan rekaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas tentang proses produksi siaran dakwah 

Hikma Fajar  di RRI Programa 1 Frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung, maka penulis 

menyimpulkan bahwa 

1. Pra produksi 

Pra produksi siaran dakwah  hikma fajar di RRI Programa 1 Frekuensi 90,9 

Mhz Bandar Lampung melalui tiga tahapan yaitu penemuan ide, rapat manajement 

dan perencanaan. Pertama, penemuan ide program Dakwah “Hikma Fajar”  ide ini 

berawal dari   kerabat kerja melakukan evaluasi terhadap program yang ada 

diprograma 1 frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung. Yang mana pada saat itu 

program “Hikmah Fajar” masih bernama “Kuliah subuh”.  karena kuliah subuh sudah 

terlalu lama dan ingin melakukan suatu pembaharuan format acaranya, nama 

acaranya apa, bentuk acaranya apa, maka salah satu dari kerabat kerja mengusulkan 

nama perubahan Nama program. Kedua, rapat manajemen dilakukan ketika 

munculnya ide-ide baru tentang program. Ide yang sudah ada kemudian 

dipersentasikan dalam rapat manajement. Ketiga, perencanaan dilakukan setelah ide 

sudah disepakati oleh kerabat kerja. Perencanaan- perencanaanya misalnya 

menentukan materi produksi, Narasumber, Biaya, sarana produksi, organisasi 

pelaksanaan produksi dan lain-lain. 



 

2. Produksi  

Program Dakwah Hikmah Fajar di RRI Program 1Frekuensi 90,9Mhz Bandar 

Lampung yang sipat produksinya Rekaman (Tidak Live) sehingga sebelum 

melakukan rekaman narasumber/pengisi acara harus mempersiapkan naskah dan 

mempelajari naskah terebut. setelah semuanya dipersiapkan  barulah barulah 

narasumber datang ke studio untuk melakukan proses rekaman. 

3. Pasca produksi 

Pasca produksi siaran dakwah Hikma Fajar di RRI Programa 1 Frekuensi 90,9 

Mhz Bandar Lampung melalui empat tahapan yaitu: editing,  review, penyiaran dan 

evaluasi. Setelah proses rekaman file segera diedit di ruang edit. Sebelum disiarkan 

diadakan review teerlebih dahulu, dikhawatirkan jika masih ada kesalahan-kesalahan 

yang tidak diketahui. Setelah semuanya selesai barulah siap untuk di siaran. Untuk 

evaluasi sendiri dilakukan hanya satu tahun sekali untuk membahas program-program 

yang disiarkan. 

 

B. Saran  

Melihat hasil penelitian, ada saran-saran yang ingin penulis sampaikan: 

1. Sebaiknya siaran hikma fajar mengunakan format acara dialog supaya para 

pendengar bisa berinteraksi dengan narasumber. 

2. Akan lebih baik lagi jika acara ini disiarkan secara live 

3. Sebaiknya evaluasi dilakukan satu minggu sekali supaya bisa melngetahui apa 

saja kekurangan pada saat produksi. 



 

4. Sebaiknya sebelum melakukan produksi pihak dari program hikma fajar 

melakukan survey terlebih dahulu supaya bisa mengetahui seperi apa tanggapan 

masyarakat tentang acara ini dan apa saja materi yang mereka inginkan. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung 

1. Bagaimana sejarah singkat stasiun RRI Bandar Lampung 

2. Apa Visi Misinya 

3. Bagaimana struktur Organisasinya 

Untuk Produser Program Himah Fajar 

1. Program acara apa saja yang ada di programa 90,9 Mhz Bandar Lampung? 

2. Apa latar belakang dan sejarah perkembangan program hikam fajar? 

3. Program Dakwah hikmah fajar sudah berlangsung berapa lama? 

4. Dalam program hikma fajar apa saja kriteria yang harus dimiliki para 

Narasumber? 

5. Siapa segmen pendengar yang dituju? 

6. Apa tujuan dan manfaat program Dakwah Hikmah Fajar? 

7. Kategori apa yang digunakan program acara hikma Fajar? 

8. Berapa durasi siaran program hikma fajar? 

9. Program Dakwah hikmah fajar ditayangkan live atau teping? 

10. Apa Format acara yang digunakan dalam program hikmah fajar? 

11. Materi apa saja yang disampaikan dalam program dakwah hikmah fajar? 

12. Siapa yang bertanggung jawab dalam dalam program hikmah fajar? 

13. Siapa dan apa saja tugas kerabat kerja program Dakwah Hikmah Fajar? 

14. Sebelum melakukan produksi program hikma fajar, apakah  melakukan 

survey kemasyarakat terlebih dahulu untuk megtahui apa tanggapan 

masyarakat tentang program ini? 

 

Untuk Kepala Bagian Produksi 

1. Bagaimana tahapan-tahapan proses produksi program hikmah fajar 

Dilihat dari pra produksi, produksi dan pasca produksi 

2. Sarana apa saja yang digunakan dalam pembuatan proses produksi Program 

Dakwah hikmah fajar 

3. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan produksi program 

hikmah fajar 



 

4. Bagaimana dengan kerabat kerja yang bertugas dalam pelaksanaa proses 

produksi program dakwah hikma fajar 

 

Untuk kerabat kerja produksi program dakwah hikmah fajar bagian pengarah tehnik 

1. Apa saja persiapa yang dilakukan sebelum melakukan produksi? 

2. Bagaimana rekaman suara yang baik? 

3. Aplikasi apa saja yang digunakan saat editing? 

4. Bgaimana tahapan-tahapan atau alur saat editing berlangsung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Observasi terhadap proses produksi siaran dakwah islamiyah di RRI 

Programa 1 Frkuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung. 

2. Observasi hasil dari proses produksi siaran dakwah islamiyah di RRI 

Programa 1 Frekuensi 90,9 Mhz Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran III 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Sejarah RRI Bandar Lampung. 

2. Sejarah program acara Hikma Fajar 

3. Proses Produksi Siaran Dakwah Hikma Fajar 

4. Materi Acara Hikma Fajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran IV  

DAFTAR SAMPLE 

 

No Nama Kerabat Kerja 

1 Pariun Kepala Subag Sumberdaya 

2 Muhammad  tauhid umar Kasi perencanaan 

3 Arlin Setyaningsih Produser 

4 Fahriayal  Pengarah Acara 

5 Suhardi Pengarah Tehnik 

6 Wahyu Suhanda Petugas rekaman, editing, mixing 

7 Kemeneg Propinsi Lampung Penulis Naskah 

8 Sumar lina Penyedia Musik 
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