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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

bidang elektronika pada akhir abad ke XX dunia ini, telah berhasil menciptakan 
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modern yang dapat menghubungkan jarak beribu-ribu mil dalam waktu yang 

relatif singkat. Pada mulanya manusia berkomunikasi melalui suara yang hanya 

dapat didengar pada jarak yang terbatas. Proses komunikasi berlangsung secara 

antar pribadi atau tatap muka, atau dengan  gerakan-gerakan tangan atau isyarat 

maupun dengan tulisan. Dengan semakin  majunya tingkat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka  komunikasi dapat dilaksanakan secara efektif 

dengan menggunakan alat-alat  elektronika misalnya radio, televisi, jaringan 

telepon, internet dan lain - lain. 

Semakin modern suatu masyarakat, semakin kompleks pulalah sistem 

komunikasinya, seperti juga semakin rumitnya pola interaksi sosial di dalamnya. 

Dalam masyarakat yang sistem komunikasinya sudah mulai komplit (rumit) 

salah  satu variabel atau faktor yang menonjol adalah peranan media massa 

canggih. Sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa media massa 

modern menimbulkan berbagai dampak di kalangan bangsa-bangsa atau 
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masyarakat. Dampak itu bisa bersifat langsung dan bisa pula bersifat tidak 

langsung.  Pengaruh yang bersifat tidak langsung disebut model komunikasi 

berlangkah bertahap artinya sesuatu berita atau informasi melalui media massa 

terlebih dahulu dibaca, didengar, atau dilihat oleh seseorang lalu diteruskan 

kepada orang lain dan sekaligus mempengaruhi sikap, pendapat, atau prilaku 

orang-orang itu untuk menolak atau menerima berita yang bersangkutan.
1
 

Dengan demikian jelaslah bahwa media komunikasi massa menduduki 

peran yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan masyarakat. 

Apalagi bagi suatu bangsa yang tengah giat berkiprah dalam membangun yang 

memerlukan pesan (informasi, opini, gagasan, motivasi dan sebagainya) dalam 

jumlah yang besar atau banyak. Media komunikasi massa dalam relitasnya tidak 

hanya sekedar berupa sebagai channel of communication yang semata berfungsi 

sebagai pembawa pesan kepada audience atau komunikator, namun lebih dari itu 

sekaligus berperan pula sebagai sumber pesan yang pada dasarmya merupakan 

 esensi isi / kandungan pesan itu sendiri.
2
 

Salah satu fungsi komunikasi massa adalah mendidik. Dalam kaitannya 

 dengan pendidikan ini, media komunikasi massa sebagai alat memegang 

peran yang sangat penting, artinya media massa merupakan sarana pendidikan 

massa.  Melalui media massa dapat dibentuk kondisi - kondisi yang kondusif 

dan favorable serta bermakna, sehingga terciptalah proses pendidikan yang wajar, 

                                                 
1Rusjdi Hamka Rafiq, Islam dan Era Informasi (Jakarta: 1989), hal. 36 
2Ibid., hal, 65 
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 sehat dan manusiawi. Pendidikan secara antropologis merupakan proses 

humanisasi yaitu rangkaian kegiatan yang mengarah pada usaha pemanusiaan 

manusia. Berdasarkan konsepsi ini maka apapun bentuk kegiatan yang berkenaan 

dengan usaha humanizing human being (memanusiakan manusia) umpamanya 

kegiatan yang menyangkut pembudayaan, pemasyarakatan, pembinaan, 

pengarahan serta segenap bentuk kegiatan yang bergumul dengan upaya 

pemberian arti dan makna pada diri pribadi manusia sesuai potensi dan 

martabatnya kiranya dapat disebut pendidikan.
3
 

Mengacu pada hal di atas dapat dikatakan bahwa media komunikasi 

misalnya televisi, radio, koran, majalah dapat kita gunakan sebagai media 

pendidikan melalui informasi atau pesan yang disampaikannya kepada 

audience/komunikan. Setelah kita berbicara banyak tentang media komunikasi 

massa secara umum, lalu bagaimanakah peran media komunikasi massa Islam 

dalam menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan.Pada dasarkan 

kaidah-kaidah agama itu sendiri merupakan pesan kepada manusia agar 

berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt, Al-Qur`an dan Hadist 

Rasulullah pada hakekatnya adalah pesan kepada umat manusia supaya 

berperilaku sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi.
4

 Dalam ilmu 

komunikasi hal itu dapat dimasukkan ke dalam kajian komunikasi agama kurang 

lebih sama dengan kaidah-kaidah hukum yang dibuat oleh manusia yang 

                                                 
3 Ibid., hal.34 - 36   
4 Ibid., hal. 42    
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merupakan pesan kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan 

perintah dan larangan.
5
 Ciri khas sistem komunikasi massa Islam adalah 

menyebarkan/menyampaikan informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca 

tentang perintah atau larangan Allah SWT. Dengan demikian media komunikasi 

massa dapat kita jadikan sebagai sarana edukatif yang paling efektif untuk 

meningkatkan pemahaman dan keberagaman umat. Hal ini dapat kita lihat dari 

sasaran-sasaran yang diharapkan yang dilakukan media komunikasi Islam antara 

lain meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap ajaran Islam yang 

sesungguhnya. Di sinilah letak urgensi pendidikan sebagai upaya untuk 

menumbuhkan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan ilmu 

pengetahuan sebagai karunia Allah untuk menjadikan hidup ini lebih bermakna 

bagi kemanusiaan yaitu hidup yang tidak hanya berdimensi fisik - material 

melainkan fisik - material- spiritual.
6
  

Informasi edukatif yang diemban media massa Islam tersebut sesuai benar 

dengan firman Allah dalam Qs. Al Imran 104  

 

 

Artinya: Adakah diantara kamu umat yang mengajak kebaikan (keislaman) menyeruh 

     mengerjakan yang benar dan melarang berbuat yang salah, maka itulah    

  orang-orang yang beruntung. 

                                                 
5 Onong Uchjana, Radio Siaran Teori dan Praktek (Bandung: 2010), hal.30   
6 Rusjdi Hamka Rafiq, Op.Cit,hal. 25 
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Menyoroti dari uraian tersebut di atas penulis mencoba untuk meneliti tentang 

salah satu media komunikasi massa yakni radio yang siaran. Seiring dengan tingkat 

peradaban manusia dan kemujuan teknologi komunikasi radio saat ini berkembang 

dengan pesat. Radio siaran sebagai penyalur informasi dan perannya sangat strategis. 

Di era global, terlebih sejak Indonesia memesuki era informasi dengan kebebasan 

mengakses dan memperoleh informasi yang semakin terbuka, dunia penyiaran 

mempunyai potensi besar mempengaruhi masyarakat luas dan menjadi medium 

informasi tercepat, interaktif langsung dengan masyarakat. 

       Banyak keunggulan dari media radio, diantaranya: 

1) Cepat dan langsung, yaitu sarana tercepat lebih cepat dari koran 

 ataupun TV, dalam penyampaian informasi kepada publik tanpa melalui 

 proses yang rumit dan butuh waktu seperti siaran TV atau sajian media 

 cetak; 2) Akrab,artinya radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya; 3) 

 Dekat, yaitu suara penyiar hadir di rumah atau di dekat pendengar;4) 

 Hangat,karena peduan kata-kata, musik dan efek suara dalam siaran 

 radio,mampu mempengaruhi emosi pendengar; 5) Sederhana artinya tidak 

 rumit,tidak banyak pernik baik bagi pengelola maupun pendengar; 6) Tampa 

 batas, siaran radio menembus batas-batas geografis, SARA (suku agama ras) 

 dan kelas kelas sosial; 7) Fleksibel, karena siaran radio bisa dinikmati sambil 

 mengerjakan hal lain atau tampa mengganngu aktivitas lai;8).Murah jika 

 dibanding dengan berlangganan media cetak atau membeli televisi.
7
  

 

Pesawat radio yang kecil dan harganya murah, ternyata dapat memberi hiburan, 

penerangan dan pendidikan. Sedangkan untuk menikmatinya seseorang menggunakan 

indra telinga. Ia dapat melakukannya sambil duduk-duduk, sambil minum, sambil 

makan, sambil tiduran, dan sambil bekerja. Tidak heran jika  hingga akhir ini pesawat 

radio masih dinikmati orang, dari kota besar hingga desa terpencil. 

                                                 
7 Asep Kusnawan, Komunikasi dan Penyiaran Islam (Bandung: 2004), hal. 24-25 
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Media massa dalam hal ini radio, dalam setiap acara-acaranya banyak 

menyampaikan topik-topik yang bersifat informatif, edukatif, dan hiburan serta 

informasi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Banyak program acara di radio 

yang temanya memberikan berbagai macam bentuk pengetahuan yang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya melalui 

pendidikan secara formal saja, misalnya di sekolah-sekolah, namun pendidikan dapat 

diperoleh masyarakat melalui saarana lain dalam hal ini radio. Pendidikanyang 

diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar 

disebut pendidikan informal, termasuk radio mendidik masyarakat secara informal. 

Dengan menjamurnya media massa elektronik baik yang berskala nasional 

maupun lokal, khususnya di kota Malang merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat 

Islam. Salah satunya adalah keberadaan radio Andalus FM Malang yang  mempunyai 

moto yaitu berseni sambil berdakwah, maksudnya melalui jalur seni kita 

melaksanakan ibadah dakwah.. Dengan keberadaan radio Andalus FM tersebut 

diharapkan dapat menjalankan aktivitas dakwanya dalam memperdayakan umat Islam 

di Malang. Radio Andalus FM beralamat di JL. Baiduri Pandan No. 16 Tlogomas 

Malang. Radio Andalus FM mengudara setiap harinya 24 (dua puluh empat) jam. 

Radio ini memberikan berbagai macam informasi agama, sosial, ekonomi dan hiburan 

yang Islami. 

Sedangkan yang menarik untuk diteliti dari radio Andalus FM ini adalah 

program acaranya yang selalu menampilakan acara-acara yang Islami dan berpijak 
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kepada kaidah-kaidah Islam. Berbagai acara dengan tema yang aktual dibicarakan di 

media seperti syi`ar dan syair, keluarga sakinah, titian ilmu dan  lainsebagainya, 

yang informasinya religus dan membuka cakrawala umat Islam. 

Sebuah radio juga tidak dapat terlepas dari ciri khas yang mewakili karakter 

sebuah radio, seperti radio anak muda radio dengan segmen anak muda. Radio 

dewasa, radio berita, radio religi, radio dangdut, radio bernuansa kedaerahan.
8
 

Radio Andalus FM Malang yang menjadi obyek penelitian skripsi ini termasuk 

dalam katagori radio religi. Karena program acaranya syarat akan nilai-nilai Islam. 

Mulai dari dialok Islam, lagu-lagu Islami, nasyid atau jenis acara apapun temanya 

yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bukan hanya program acara dan 

lagu, konten iklanpun juga berbau keislaman. 

Sesuai cirinya radio Islami, gaya siaran di radio Andalus FM Malang tentu saja 

harus Islami, misalnya memulai dan menutup acara dengan doa menyapa pendengar 

dengan Assalamu`alaikum, bicara sopan dengan berbahasa yang baik dan benar 

merupakan ciri program siaran di radio ini. 

Adapun motivasi yang paling mendasari pengelola radio ini melaksanakan 

siaran dakwah untuk tujuan syi`ar agama Islam. Dakwah yang dilakukan radio 

Andalus dengan cara dakwah bil lisan yaitu berdakwah dengan seruan, ajaran dan 

ajakan yang baik. Dari latar belakan di atas, peneliti akan mengeksplorasi lebih jauh 

tentang efektifitas siaran dakwah melalui radio Andalus dengan judul ``Peran Radio 

                                                 
8Fatmasari, Sukses Menjadi Penyiaran-Sciptwriter dan Reporter Radio (Surabaya: 2007), hal.10 
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Andalus FM dalam Dakwah Islamiyah di Kota Malang.`` 

 

B.  Rumusan Masalah  

Melihat dari persoalan tersebut peneliti hanya memfokuskan pada kajian 

tentang: 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan program siaran dakwah di radio Andalus FM 

  Malang? 

2. Apa saja motif-motif yang melandasi pengelolah radio Andalus melaksanakan   

 siaran keagamaan/ dakwah Islamiyah? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Mendiskripsikan bentuk-bentuk program siar dakwah radio Andalus FM 

 Malang. 

2. Mendiskripsikan motif apa saja yang melandasi pengelolah radio Andalus 

 untuk melaksanakan siaran keagamaan/dakwah Islamiyah. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terutama 
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tentang dakwah melalui media massa elektronik, khususnya radio yang 

sekarang ini di tengah-tengah era globalisasi dan komunikasi yang semakin 

canggih dan modern, sehingga pada akhirnya akan dimiliki pemahaman akan 

pentingnya media massa elektronik sebagai media yang bisa digunakan 

untuk berdakwah. 

2.  Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan kontribusi kepada mahasisiwa mengenai bentuk 

pelaksanaan dakwah Islamiyah melalui media radio, sebagai peran aktif 

umat Islam dalam berdakwah melalui media radio. 

3. Bagi radio Andalus FM 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang positif  

  serta objektik bagi radio Andalus FM dalam memproduksi dan menyiarkan 

  acara-acara yang sesuai dengan tuntunan zaman yang sejalan dengan  

  nilai-nilai ajaran Islam, sehingga program keagamaan yang sudah ada dapat 

  dipertahankan dan dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat  

  kota Malang dan sekitarnya. 

 

E.  Batasan Istilah 

       Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan memperoleh hasil 

 penelitian yang terfokus, maka penulis tegaskan makna dan batasan dari 

 masing-masing istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, yakni: 



 

 10 

1 Dakwah Islam 

Secara konseptual, dakwah Islam berarti suatu proses atau upaya mengubah 

suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam.
9
 Usaha 

berubahan dari kekafiran kepada keimanan, dari kesesatan dan kemaksiatan 

kepada petunjuk dan ketaatan, menjadi baik akhlak dan adabnya yang sudah 

tentu perubahan ini menuju arah yang baik sesuai ajaran Islam dan lebih 

diridhoi Allah. Secara operasional dakwah Islam diartikan sebagai usaha 

penyampaian dan penyebarluasan ajaran-ajaran atau nilai-nilai keislaman 

kepada masyarakat luas.  

2. Radio 

Secara konseptual radio merupakan suatu alat siaran (pengiriman) suara atau 

bunyi melalui udara.
10

 Tetapi secara operasional radio dalam hal ini tidak 

hanya dipahami sebagai alat tetapi lebih ke stasiun radio dan itupun dibatasi 

pada institusi radi Andalus FM Malang.  

1.  Program 

Program secara konseptual diartikan sebagai acara yang terdiri dari siaran, 

tayangan,pagelaran dan sebagainya. Secara konseptual program terdiri dari 

management, format dan visi, proses dan kemasan serta kreatifitas. Dalam 

penelitian ini secara operasional tidak menganalisa secara menyeluruh 

program tersebut tetapi difokuskan pada aspek materi progrm siaran dan 

                                                 
9 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Dakwah (Jakarta 1997), hal. 31 
10 Masduki, Jurnalistik Radio (Yogyakarta 2001), hal. 12 
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format program siaran.  

Dari sini dapat dipahami bahwa penelitian ini diarahkan untuk mengetahui 

bagaimana bentuk dakwah (menyebar luaskan nilai-nilai Islam) yang 

disiarkan oleh radio Andalus FM Malang yang difokuskan pada progran siar 

dan motif-motif yang melandasi pengelolah radio Andalus FM melaksanaka 

siaran keagamaan/dakwah Islamiyah. 

  

F. Sistematika Penulisan  

Yang dimaksud dengan sestematika pembahasan dalam sekripsi ini adalah 

urut-urutan pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi 

para pembaca dalam menelaah atau meneliti isi dari sekripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini agar terbentuk suatu sistematika pembahasan yang 

baik dan terarah, maka pembahasan terbagi menjadi beberapa bagian,  yaitu: 

Bab I :  Pada bab awal ini berisi pendahuluan penulisan skripsi yang meliputi 

beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah,tujuan 

serta manfaat penelitian.  

Bab II :  Bab kedua terdiri atas tinjauan umum tentang dakwah dan radio.          

Adapun tentang dakwah akan diuraikan mengenai pengertian dakwah, 

hukum dakwah, unsur-usur dakwah. Kemudian radio yang meliputi 

pengertian radio,fungsi radio, format program siar radio Andalus FM 

Malang, dan kerangka teoritik. 
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Bab III : Bab ketiga terdiri atas metode penelitian, jenis penelitian, lokasi 

 penelitian, sumber dan jenis data, tehnik pengumpulan data dan tehnik 

 analisis data. 

Bab IV : Dalam bab ini penulis akan melakukan penelitian mengenai program siar 

dakwah di radio Andalus FM Malang  

Bab V : Merupakan penutup, yang memuat tentang kesimpulan dari hasil 

 penelitian, juga saran-saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


