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MOTTO 

 

Untuk dapat menghasilkan kesan yang cepat, diperlukan suatu 

perencanaan dan pelatihan yang baik. Seseorang harus mampu menjual 

kesan-kesan dirinya (first Impressions) sebelum menawarkan gagasan 

dan rencana tindakannya 
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ABSTRAK 

Manajemen Dakwah Siaran Radio (Tinjauan Manajemen Terhadap Pengelolaan 
Radio Dakwah dengan digunakannya Radio Internet di Radio Salma)  

Penelitian ini berawal dari latar belakang hadirnya perkembangan sebuah 
teknologi baru yang di Indonesia mulai digunakan oleh stasiun penyiaran swasta 
lokal maupun nasional untuk menyebarluaskan siaran melalui media internet, yaitu 
radio internet. Salah satu radio yang menggunakan radio internet untuk 
menyebarluaskan program siarannya yaitu Radio Salma Klaten. Radio Salma Klaten 
merupakan radio komersil yang memilki visi misi dakwah disamping sebagai unit 
usaha yang menjual produk siarannya dengan memanfaatkan radio internet untuk 
berdakwah. Dengan digunakannya radio internet berarti siaran dakwah meluas dan 
pendengar bertambah karena jangkauan siaran menjadi luas didengarkan oleh 
masyarakat se- Indonesia bahkan mancanegara melalui jaringan internet.  Semakin 
meluasnya jangkauan siaran maka harus didukung oleh manajemen siaran yang baik 
agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

    
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar radio 

Salma. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi atau 
pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari 
makna itulah ditarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan (1). Manajemen siaran dakwah Islam di radio 
Salma merupakan suatu bentuk pengelolaan penyiaran yang melibatkan bagian-
bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan, 
dan memilki fungsi yang berbeda, bergerak dinamis untuk menyampaikan pesan 
yang berupa ajakan, seruan dalam rangka untuk mempengaruhi pendengar agar 
timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta 
pengalaman terhadap ajaran agama Islam. (2) Dengan digunakannya radio internet 
sebagai media alternatif untuk berdakwah, pengelola radio Salma memanfaatkan radio 
internet sebagai pengembangan usaha dengan meraih pendengar lebih banyak sehingga jadi 
bahan pertimbangan pengiklan untuk mensponsori program. (3)  Dengan digunakannya 
radio internet, pengelola radio Salma berupaya meningkatkan manajemen dengan 
memperhatikan sarana-sarana manajemen. Perhatian ini dilakukan dengan 
meningkatkan kualitas penyiar, membuat program khusus untuk pendengar radio 
internet Salma, dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemilik server streaming 
yaitu citranet. Peningkatan manajemen tersebut juga dilakukan dengan menerapkan 
fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling 
sehingga tujuan dakwah dapat berjalan dengan baik.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Judul skripsi ini adalah Manajemen Siaran Dakwah Di Radio  

(Tinjauan Manajemen Terhadap Pengelolaan Radio Dakwah dengan 

Digunakannya Radio Internet di Radio Salma Klaten). Penegasan judul perlu 

dilakukan untuk mempertegas maksud judul penelitian. Penegasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajemen  

Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah dikalkulasikan dengan bantuan sejumlah sumber 

dengan cara efektif dan efisien.1 

Manajemen dalam pengertian ini adalah suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. 

Penggunaan radio internet yang saat ini digunakan oleh radio Salma 

dalam menyiarkan syiar dakwah melalui program-program siarannya tentu 

membutuhkan pengelolaan manajamen yang lebih baik agar tujuan dapat 
                                                 

1 Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 511. 

1 
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tercapai, karena salah satu kelebihan dari penggunaan radio internet yaitu 

jangkauan siarannya meluas didengar oleh seluruh masyarakat yang mengakses 

siarannya melalui internet. Dengan ini peneliti merasa perlu adanya tinjauan  

manajemen dengan digunakannya radio internet di radio Salma    

2. Siaran 

  Menurut kamus bahasa Indonesia siaran berasal dari kata dasar “siar” 

yang memiliki kata kerja menyiarkan yang dapat diartikan memberitahukan 

pesan kepada umum, menyebarkan atau mempropagandakan (melalui radio, 

surat kabar, dan lain sebagainya) sedangkan arti siaran itu sendiri yaitu proses, 

cara perbuatan menyiarkan2 

3. Dakwah 

Dalam hal ini dakwah dapat diartikan sebagai seruan, ajakan, dan 

panggilan.3 Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang 

kepada orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. 

Penyampaian ajaran tersebut dapat berupa perintah untuk melakukan 

kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Usaha dakwah hendaknya dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk 

terbentuknya individu dan keluarga yang bahagia dan masyarakat atau umat 

                                                 
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 935 
3 Mahmud Yunus, Kamus Arab- Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / 

Penafsiran Al-quran, 1972), hlm. 127 
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yang terbaik dengan cara taat menjalankan ajaran Islam yang dapat dilakukan 

melalui bahasa lisan, tulisan, ataupun keteladanan.4  

4. Radio Internet 

  Radio internet di kutip dari website http://jawararadio.com  merupakan 

sarana dan media alternatif untuk meningkatkan kapasitas dari sebuah media 

radio. Pada dasarnya alur informasi yang berjalan di radio internet sama dengan 

radio konvensional, namun sistem dan teknologi yang digunakan sangat 

berbeda. Radio internet dibangun untuk lebih meluaskan jangkauan radio itu 

sendiri sehingga dapat didengar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara 

dengan bantuan internet. Teknologi dasar dari sebuah radio internet adalah 

streaming. Stasiun penyiaran radio konvensional sekarang mulai menggunakan 

radio internet untuk meluaskan siarannya demi memperoleh pendengar lebih 

banyak dan luas sehingga tetap bertahan dipersaingan bisnis yang ketat antara 

radio komersial yang lain.    

5. Radio Salma  

Radio Salma (Suara Al-Mabrur Bersinar) adalah sebuah stasiun radio 

yang bekerja dalam gelombang 103,3 FM. Radio ini didirikan oleh Yayasan 

Jama’ah Haji Kabupaten Klaten sebagai media dakwah dan entertainment. 

Akan tetapi setelah mengalami perkembangan Radio Salma  menjadi media 

keluarga yang dikemas dalam gaya siaran Islam. Radio Salma  beralamat di 

Gedung Al-Mabrur lantai 2, kawasan Rumah Sakit Islam (RSI) jalan Klaten-
                                                 
4 Rosyidi, Dakwah Sufistik Kang Jalal, (Jakarta: KPP Paramadina, 2004), hlm. 45  
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Solo Km 4, Klaten Utara, Jawa Tengah. Saat ini radio Salma memiliki relay 

siaran yang dapat didengarkan melalui radio internet di situs 

www.radiosalma.com 

6. Tinjauan Manajemen 

Tinjauan manajemen yang dimaksud adalah penelitian ini menekankan 

pada aspek manajemen penyiaran di radio Salma yang mencakup fungsi-fungsi 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan dalam rangka mencapai tujuan penyiaran dakwah Islam dengan 

digunakannya radio internet di radio Salma Klaten. 

Dari uraian konsep di atas dapat dipahami maksud skripsi yang berjudul 

“Manajemen Siaran Dakwah Di Radio” (Tinjauan Manajemen Terhadap 

Pengelolaan Radio Dakwah dengan Digunakannya Radio Internet di Radio Salma 

Klaten) adalah penelitian yang memfokuskan pada penerapan fungsi-fungsi 

manajemen siaran dakwah yang meliputi fungsi planning (perencanaan), 

organizing (organisasi), actuating (penggerakan) dan Controling (pengawasan) 

dengan digunakannya radio internet di radio Salma Klaten.   

 

B.  LATAR BELAKANG  

Dewasa ini internet menjadi bahan perbincangan yang ramai dalam 

masyarakat, baik tentang teknologinya, manfaat, maupun dampak negatifnya. 

Salah satu manfaat dari teknologinya berpotensi untuk menyampaikan informasi 
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secara cepat, efektif, dan meluas. Internet adalah media komunikasi alternatif yang 

dalam batas-batas pemakaian tertentu dapat digunakan untuk menggantikan media 

komunikasi tradisional seperti, pos, telepon, dan fax.5   

Internet tidak lagi dianggap suatu teknologi yang tabu di masyarakat. 

Instansi perkantoran, lembaga pendidikan, dan beberapa media massa seperti TV 

dan radio pun menggunakan internet sebagai media pencari segala informasi, 

penyaji informasi, dan publikasi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi 

internet selalu berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan 

kebutuhan informasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat dari segala tingkat 

usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dapat dengan mudah mencari informasi  

melalui internet 

Salah satu perkembangan teknologi internet yang sekarang digunakan 

oleh beberapa media TV dan radio dalam melakukan siaran adalah streaming. 

Hadirnya teknologi streaming di sebuah media (televisi dan radio) memberi 

peluang kepada pengelola media radio dan televisi untuk memanfaatkan 

perkembangan teknologi internet dalam persaingan yang ketat antara media massa 

saat ini.  

Streaming terbagi menjadi dua jenis yaitu audio streaming dan video 

streaming. Audio Streaming dimanfaatkan oleh pengelola media radio yang 

dikenal dimasyarakat dengan radio internet. Radio Internet adalah istilah yang 

dipergunakan untuk mendengarkan siaran radio secara live melalui internet. Untuk 
                                                 

5  S. P. Hariningsih, Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), cet. I , hal. 125 
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dapat mendengarkan radio internet di komputer/laptop dibutuhkan software seperti 

winamp ataupun real player yang sebelumnya sudah diinstall di komputer/laptop 

yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa radio konvensional Indonesia 

sudah menyiarkan program siaran untuk bisa dinikmati lewat internet. Salah 

satunya yaitu radio Salma yang menggunakan radio internet dalam menyiarkan 

acaranya. Salma radio Klaten adalah salah satu radio siaran swasta nasional 

Indonesia, yang didirikan oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten pada tahun 2001. 

Format Salma radio adalah sebagai family radio yang selalu memberikan siaran 

syi'ar, hiburan, education, news & information.  

Dengan digunakannya radio internet di radio Salma, tentunya pengelola 

radio Salma memanfaatkan radio internet untuk meningkatkan jumlah pendengar 

dalam persaingan bisnis yang begitu ketat antara media radio lainnya. Penggunaan 

radio internet diharapkan dapat memperluas dakwah Islamiyah. 

Radio Salma yang saat ini sudah menggunakan radio internet dalam 

menyiarkan program siarannya, radio Salma juga menggunakan jalur frekuensi 

modulator (FM) dalam menyiarkan program siarannya. Program siaran yang 

disiarkan melalui radio internet sama dengan program siaran yang disiarkan 

melalui radio konvensional. Pengelola radio Salma di radio internet sama dengan 

pengelola di radio konvensional. Dengan demikian stasiun penyiaran radio Salma 

menggunakan dua jalur media dalam menyiarkan program siaran yaitu radio 

dengan jalur frekuensi modulator (FM) dan radio internet dengan jalur internet 
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yang dikelola oleh manajemen yang sama. Dalam mengelola dua media yang 

disiarkan dari stasiun penyiaran yang sama tentu ada pembaharuan manajemen 

yang dilakukan oleh pengelola radio Salma mengingat jangkauan siaran radio 

internet Salma lebih meluas. 

Dengan meluasnya jangkauan siaran menambah jumlah pendengar dari 

berbagai penjuru daerah di Indonesia, bahkan manca negara. Dengan semakin 

meluasnya jangkauan siaran maka harus didukung oleh manajemen siaran yang 

baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.   

Manajamen memerlukan adanya sarana manajemen (tool of 

management). Sarana manajemen yaitu men (sumber daya manusia), money 

(kemampuan keuangan), methods (cara atau sistem yang digunakan untuk 

mencapai tujuan), materials (bahan-bahan yang dimilki), machines (sarana dan 

prasarana), market (pasar atau tempat menjual hasil produksi atau karya). Tanpa 

adanya unsur-unsur tersebut manajemen tidak akan dapat berjalan.  Selain adanya 

dukungan dari sarana manajemen untuk menjalankan manajemen agar mencapai 

tujuan yang ditentukan sangat berkaitan dengan bagaimana penerapan fungsi-

fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) berjalan dengan 

semestinya. Perencanaan sumber daya dan tugas yang matang dan jelas, 

pengorganisasian yang baik, penggerakan yang efektif dan efisien, serta 

pengawasan yang tepat diperlukan dalam mengelola radio Salma dengan 
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digunakannya radio internet sebagai media alternatif yang menyiarkan program 

siaran melalui internet.   

Dari sinilah penulis ingin meneliti dan mengembangkan penelitian 

tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen siaran dakwah dengan digunakannya 

radio internet di radio Salma yang dirangkaikan dalam judul Manajemen Siaran 

Dakwah Di Radio (Tinjauan Manajemen Terhadap Pengelolaan Radio Dakwah 

dengan Digunakannya Radio Internet di Radio Salma Klaten) 

 

C.  RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan, 

yaitu:  

Bagaimana penerapan fungsi manajemen siaran dakwah yang meliputi fungsi 

planning, organizing, actuating, controlling dalam pengelolaan radio dakwah 

dengan digunakannya radio internet di radio Salma?    

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

penerapan fungsi-fungsi manajemen siaran dakwah yang meliputi fungsi planning, 

organizing, actuating dan controlling dengan digunakannya radio internet di radio 

Salma 
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E.  KEGUNAAN PENELITIAN 

1.  Secara teoritis sebagai salah satu khasanah pengembangan ilmu, khususnya 

ilmu dakwah sebagai disiplin ilmu, dan pengembangan komunikasi massa, 

khususnya dalam bidang radio siaran.  

2. Secara praktis sebagai bahan informasi yang berguna bagi para pengelola radio 

siaran baik yang berkepentingan maupun yang akan mengelola radio siaran 

dakwah dalam memanajemen, memproduksi dan menyiarkan program yang 

sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi yang sejalan dengan 

nilai-nilai ajaran islam. 

 

F.  TELAAH PUSTAKA 

Setelah penulis mencari hasil penelitian tentang Manajemen Siaran 

Dakwah di Radio (Tinjauan Manajemen Terhadap Penggunaan Radio Internet Di 

Radio Salma Klaten) ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

yang di teliti penulis, yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Qosim yang berjudul Sistem 

Penyiaran Dakwah Islam Di Radio Salma Kabupaten Klaten (Tinjauan 

Manajemen) Tahun 2002 . Penelitian ini menganalisa tentang sistem penyiaran 

yang berkaiatan dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan di radio 

Salma berdasarkan teori fungsi yang diungkapkan oleh G. R Terry yaitu planning, 

organizing, actuating, controlling. Namun yang membedakan penelitian yang 
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diteliti oleh penulis dengan penelitian ini adalah hasil penelitian ini  membahas 

tentang bagaimana fungsi-fungsi manajemen di radio Salma FM sebelum radio 

Salma menggunakan media radio internet dalam menyiarkan program siarannya, 

sedangkan penulis meniliti penerapan fungsi-fungsi manjemen setelah adanya 

media radio internet. 

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Mifrokah yang berjudul Studi 

tentang Radio Sebagai Media Dakwah (Tinjauan Manajemen Di Rakosa Female 

Radio) Tahun 2002.  Hasil penelitian ini membahas penerapan fungsi-fungsi 

manajemen yang dilaksanakan di radio Rakosa sebagai media radio yang prioritas 

audiensnya wanita. Penerapan fungsi-fungsi manajemen di Rakosa Female Radio 

yang erat kaiatannya dengan perencanaan program siaran dakwah sampai pada 

koreksi program diambil berdasarkan kebijakan media tersebut yang lebih 

memprioritaskan kepada kebutuhan wanita akan informasi yang ingin di dapatkan.      

 

G. KERANGKA TEORI 

 1.  Manajemen 

  a. Pengertian Manajemen 

Menurut Wahyudi manajemen adalah perencanaan yang matang, 

pelaksanaan yang tepat  dan pengawasan yang ketat, sehingga manajemen 
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modern paling tepat bila diterapakan kedalam proses peyelenggaraan 

siaran.6 

Pengertian manajemen menurut G. R Terry adalah suatu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, sedangkan 

manajemen secara operasional dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-

fungsi unit dalam organisasi untuk merencanakan, menganggarkan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi pekerjaan unit masing-masing untuk mencapai tujuan 

keseluruhan organisasi secara efisien dan efektif.7 

2. Tinjauan Tentang Dakwah 

      a. Pengertian Dakwah 

Secara terminologi dakwah diartikan sebagai kegiatan berupa 

ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tingkah laku yang 

dilakukan secara sadar dan terencana (melalui media tertentu) dalam rangka 

untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara 

                                                 
6 Tommy Suprapto, Berkarier di Bidang Broadcasting, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 

hlm. 113 
7 Zulkifli Amsyah, Op Cit, hlm. 2 
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kolektif, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian dan, kesadaran, sikap, 

penghayatan, serta pengalaman, terhadap ajaran agama sebagai pesan yang 

disampaikan kepadanya dengan tanpa unsur-unsur paksaan.8 

Menurut Asmuni Syukir dakwah dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Ceramah 

b) Tanya jawab 

c) Mujadallah 

d) Percakapan antar pribadi 

e) Demonstrasi 

f) Pendidikan dan pengajaran 

g) Kunjungan rumah (silahturahmi).  

Cara-cara tersebut digunakan sesuai dengan kondisi obyek dakwah 

yang dihadapi dan media yang digunakan. Dengan kata lain mengetahui 

kondisi dan situasi sasaran dakwah menggunakan media yang tepat yang 

disesuaikan dengan komponen dakwah.  

 

   b. Komponen-Komponen Dakwah di Radio 

Agar dakwah dapat dilaksanakan dan berjalan maka harus 

mengandung komponen-komponen sebagai berikut: 

                                                 
8  M Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hlm. 6 
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    1). Subyek Dakwah   

 Subyek dakwah adalah da’i atau yang melaksanakan tugas 

dakwah baik secara perorangan atau kelompok. Subyek dakwah di 

stasiun penyiaran radio bisa ulama, da’i, atau penyiar. Pelaksana atau 

subyek dakwah di radio sama dengan di radio internet, karena siaran 

yang dihasilkan oleh radio internet berasal dari satu stasiun penyiaran 

yang sama dengan radio konvensional.  

 Untuk menjadi penyampai ajaran Islam yang baik dan mampu 

memberi pengaruh yang besar bagi masyarakat tidaklah mudah. Untuk 

itu di tuntut untuk belajar, baik secara teoritis maupun pengalaman yang 

ada. Selain itu juga harus memiliki: 

a) Integritas kepribadian, yaitu kepribadian yang merupakan kesatuan 

antara ilmu, iman dan amal 

b) Kemampuan intelektualitas yang tinggi, paham tentang masalah-

masalah kemasyarakatan, serta kaya akan konsepsi pemecahan 

masalah. 

c) Keterampilan mewujudkan konsepsi Islam sebagai program dalam 

kehidupan nyata, menjadikan Islam sebagai program pemecahan 

masalah-masalah kemasyarakatan dan umat manusia, sehingga 
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masyarkat merasakan secara langsung Islam sebagai rahmatan 

lil’alamin.9  

Dengan memiliki kemampuan tersebut diharapkan seorang 

penyampai dakwah (da’i) bisa menyampaikan ajaran agama Islam 

dengan berjalan cukup lancar dan segala kendala yang dapat 

menghambat proses pelaksanaan dakwah dapat dianalisir sedemikian 

kecil. 

    2. Obyek Dakwah 

  Yang menjadi obyek (sasaran) dakwah Islamiyah adalah 

masyarakat baik muslim maupun non muslim yang ada di seluruh dunia. 

Masyarakat disini adalah sebagai penerima ajaran-ajaran agama Islam 

yang disampaikan oleh para da’i, mubaligh atau penyiar. Karena itu 

masyarakat memegang peranan penting dalam kegiatan dakwah sebab 

tanpa masyarakat yang mendengarkan tidak dapat dikatakan sebagai 

dakwah. Pada dasarnya obyek dakwah stasiun penyiaran radio 

merupakan individu (personal) dan jarang yang berupa kelompok 

meskipun dalam segi kuantitas relative banyak melibatkan massa 

pendengar. 

 

 

                                                 
9  Amrulah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: PLP2M Prima Duta) 

hlm. 66   
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     3. Materi Dakwah  

Materi dakwah radio yaitu pesan yang akan disampaikan dari 

subyek kepada obyek dakwah yang isi pesannya merupakan seluruh dari 

ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan Al-Hadist 

yang menyangkut bidang-bidang: 

a) Aqidah Islam yang meliputi rukun iman dan rukun Islam 

b) Ibadah, akhlak, dan mua’malah yang meliputi hukum niaga, 

munakahat, warisan, jinayat, khalifiyah, jihad dan sosial ekonomi.10  

     4. Metode Dakwah  

Menurut Toto Tasmara dalam buku “Komunikasi Dakwah”  

metode dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang mubaligh 

(komunikator) untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan 

kasih sayang.11 

Metode dakwah radio yaitu cara yang ditempuh oleh subyek 

dakwah dalam melaksanakan kegiatan dakwah  yang berupa dialog 

interaktif, ceramah monolog, talk show dan sebagainya. 

      5. Media Dakwah 

Media dakwah yaitu alat yang menjadi saluran untuk 

menghubungkan ide dengan obyek sasaran. Media dakwah yang 

                                                 
  10 M. Margono Poespo Soewarno, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, 
(Yogyakarta: U. P. Karyono, 1991), hlm 28  

11 Toto Tasmara,  Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) cet. Ke-2, hlm. 
43.  
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digunakan disini adalah radio konvensional dan radio internet. Media 

radio digunakan untuk menghubungkan ide melalui frekuensi modulator 

(FM) yang diterima di pesawat radio pada umumnya. Media dakwah 

diradio dapat berupa segala peralatan yang ada di radio seperti mikrofon, 

komputer, tape player, mixer, headset, pemancar dan sebagainya. 

 Sedangkan radio internet menyebarkan ide dengan luas melalui 

jaringan internet dan diterima oleh receiver yang terhubung dengan 

internet. Media dakwah di radio internet juga sama dengan yang ada 

diradio seperti mikrofon, mixer, headset, komputer namun pemancarnya 

berbeda dengan radio konvensional yang menggunakan gelombang 

frekuensi modulator. Radio internet menggunakan jaringan internet yang 

berupa server yang terhubung ke internet dan diterima oleh receiver 

yang di desain khusus untuk menerima siaran melalui jaringan internet. 

Dua saluran ini digunakan bersamaan secara langsung dalam 

menyampaikan ide dan pesan dakwah kepada obyek sasaran dakwah.  

       6. Logistik Dakwah  

Logistik dakwah di radio yaitu dana yang diperlukan dalam 

rangka dakwah. Dana ini prosentase terbesar diperoleh dari pemasang 

iklan melalui pensponsoran program siaran.    

  

 



 17 

   3. Radio dan Radio Internet 

  a. Radio 

      1. Pengertian Radio 

Radio is the birth of broadcasting (radio adalah anak pertama 

dunia penyiaran). Radio adalah suara. Suara merupakan modal utama 

terpaan radio ke khalayak dan stimulasi yang dikorelasikan oleh 

khalayak kepadanya. Secara psikologis suara adalah sensasi yang 

terpersepsikan kedalam kemasan auditif. Menurut Stanley R. Alten, 

suara adalah efek gesekan dari sejumlah molekul yang 

ditransformisikan melalui medium elastis dalam suatu interaksi 

dinamis antara molekul itu dengan lingkungannya. Suara dari penyiar 

memiliki komponen visual yang bisa menciptakan gambar dalam 

benak pendengar. 12 

Menurut Max Well radio adalah merupakan suatu gelombang 

magnetis yang dapat mengarungi ruang angkasa secara gelombang 

dengan kecepatan tertentu yang diperkirakan sama dengan kecepatan 

cahaya yaitu 186.000 mil/detik.13  

                                                 
 12 Masduki, Menjadi Broadcaster Profesional,  (Yogyakarta : Pustaka Populer LKiS, 2004),  

hlm. 15 
13 Onong Uchjana Effendy,  Radio Siaran Teori dan Praktek, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 

21. 
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Sesuatu yang harus ada dalam radio yaitu gelombang magnetis, 

(suara), dipancarkan stasiun pemancar ketiga diterima oleh audio atau 

pesawat penerima. 

Dalam pemancaran gelombang radio dikenal dengan pemancar 

AM dan pemancar FM. Frekuensi pemancar FM jauh lebih tinggi dari 

pada frekuensi penyiaran AM yaitu dari 88 sampai 108 Mhz. Stasiun 

penyiaran radio FM dapat didengar sama baiknya dari jarak 

penerimaan penyiaran frekuensi AM. Pemancar FM memiliki banyak 

kelebihan daripada penyiaran radio AM. Pada umumnya lebih 

dinamis, suara lebih jernih, dan noise lebih rendah sehingga pengelola 

media radio lebih banyak memilih frekuensi pemancar FM. Penyiaran 

radio FM dapat diharapkan jauh lebih baik sebagai pemberi aspirasi 

politik, kritik dan pendidikan karena konstruksi penyiaran dan biaya 

operasionalnya lebih rendah dari pada stasiun penyiaran radio AM. 

      2. Karakteristik Radio 

     Radio merupakan media massa yang memiliki karakteristik 

sendiri yang membedakannya dengan media massa lain seperti media 

cetak maupun televisi. Karakter yang dimilki radio yaitu: 14 

 

 

                                                 
 14 Masduki , Op. Cit, hlm. 17 
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a) Mobilitas Tinggi 

Radio bisa “membawa pendengarnya kemana-mana” sambil 

tetap sibuk bekerja 

b) Realitas 

Radio menggiring pendengarnya ke dalam kenyataan dengan 

suara-suara aktual dan bunyi dari fakta yang terekam dan disiarkan  

c) Kesegeraan 

Radio menyajikan informasi dan petunjuk yang dibutuhkan 

pendengar secara cepat, bahkan secara langsung pada saat kejadian. 

Selain itu, pendengar juga bisa berinteraksi dengan penyiar secra 

mudah melalui fasilitas telpon. 

  Dengan karakter yang dimilki, radio juga memiliki kelebihan 

dan kelemahannya sebagai media massa, yaitu: 

Kelebihan radio: 15 

a) sarana tercepat penyebar informasi dan hiburan,karena : 

b) dapat diterima di daerah yang belum memiliki sambungan listrik, 

    c) produksi siaran lebih singkat dan berbiaya murah  

   d) lebih merakyat karena buta huruf bukan kendala, 

   e) harga radio tergolong murah dan mudah dibawa kemana saja. 

               Kelemahan Radio, yaitu:16  

                                                 
 15 Ibid, hlm. 17 
 16 Ibid 
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   a) hanya bunyi (auditif) dan tidak ada visualisasi yang tampak nyata, 

   b) tergantung pada kondisi dan stabilitas udara di suatu lokasi, 

               c) tidak bisa mengirim pesan dan informasi secara mendetail, 

               d) terdengar selintas, sulit diingat, dan tidak bisa diulangi, 

   e) hanya bisa didengar dan tidak bisa didokumentasikan 

 

      b. Radio Internet 

       1. Pengertian Radio Internet 

Munculnya radio internet dimulai pada sebuah percobaan pada 

tahun 1993, yaitu teknologi yang bernama MBONE. Stasiun radio 

biasanya menempatkan sinyal mereka melalui website, sampai akhirnya 

hubungan internet tanpa kabel mulai bisa digunakan. Hal tersebut 

memudahkan seseorang untuk menerima siaran radio dari stasiun radio 

manapun melalui internet tanpa menggunakan kabel.  

 Teknologi dasar dari radio internet adalah streaming. 

Penggunaan teknologi streaming pada radio internet ini memungkinkan 

sebuah stasiun radio melakukan siarannya menggunakan jalur internet. 

Dengan perkembangan teknologi ini radio komersil konvensional pun 

mulai beralih haluan untuk menggunakan teknologi ini sebagai 

komplimen yang sangat mendukung bisnis radio mereka. Tidak hanya 

bisa memperluas pangsa pendengar, tetapi juga bisa memperluas segmen 
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bisnis, karena iklan tak hanya bisa ditawarkan melalui media udara, 

tetapi bisa ditawarkan versi website. 

 Cukup dengan pengetahuan sedikit tentang teknologi internet, 

individu atau perusahaan khususnya stasiun radio akan mudah membuat 

radio internet di web tanpa banyak kesulitan. Apalagi di internet, banyak 

situs yang menyajikan cara-cara pembuatannya termasuk situs 

Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh sebuah artikel bertajuk 

"Membuat Radio Internet" (27/12/07) di situs Kompas Cyber Media, 

bahwa jangan dibayangkan membuat radio internet akan dibutuhkan 

ratusan juta rupiah. 

   Radio Internet termasuk salah satu saluran media komunikasi 

massa, karena radio internet juga merupakan perpanjangan tangan dari 

radio biasa. Hanya saja radio internet disiarkan melalui saluran internet 

dan radio biasa melalui frekuensi pemancar, akan tetapi fungsi keduanya 

hampir sama. Dengan demikian maka fungsi radio dan radio internet 

sama dengan fungsi komunikasi massa, yaitu menyampaiakan informasi 

(to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan 

mempengaruhi (to influence).17 

 

                                                 
   17 Onong Uchajana Effendi, Ilmu komunikasi dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1999) cet. Ke-12, hlm 31  
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  b. Karateristik Radio Internet 

Seperti media massa cetak dan elektronik (televisi dan radio), 

radio internet juga memilki karakteristik yang membedakannya dengan 

media massa yang lain.  

 Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh radio internet yaitu: 

1. Radio internet memungkinkan seseorang mencari dan memilih siaran 

berdasarkan karakteristik negara, bahasa yang digunakan, jenis radio 

dengan cepat dan sesuai dengan yang kita diinginkan. Pendengar dapat 

menyimpannya dalam bookmark atau shortlist, dan tinggal meng-klik 

untuk memutarnya. 

2. Radio konvensional memiliki keterbatasan geografis. Siaran yang 

disajikan hanya dapat dinikmati dalam wilayah yang kecil, baik 

kecamatan maupun kabupaten/kotamadya. Ini berbeda dengan radio 

internet yang begitu  disiarkan seluruh dunia akan mendengarkan siaran 

radio tersebut.  

3. Investasi relatif lebih murah, baik investasi awal, operasional maupun 

perawatan. 

4. Kualitas suara yang tidak kalah dengan kualitas suara radio 

konvensional. 

5. Setting hardware/alat maupun software lebih mudah dan sederhana. 
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6. Tidak memerlukan ijin khusus untuk membuatnya. 

        Selain memiliki karakter radio internet juga memilki keutamaan 

dan kekurangan seperti media massa lainnya. Keutamaan radio internet 

antara lain adalah: 

1. Radio internet merupakan suatu bagian dari budaya masyarakat. 

Maksudnya adalah radio internet merupakan hasil ciptaan manusia 

maka dapat dikatakan radio internet adalah pengembangan pemikiran 

masyarakat yang memilki budaya maju. Dengan bertahap 

mempengaruhi perkembangan kebudayaan masyarakat yang 

memudahkan dalam menyampaikan pesan/informasi kepada 

masyarakat.   

2. Radio internet mampu menyampaikan kebijkasanaan, informasi secara 

luas dan cepat, artinya radio internet bisa menyampaikan suatu hal yang 

dianggap penting dan perlu disampaikan seketika, contohnya ketika ada 

kejadian di suatu tempat, maka radio internet bisa menyampaikan 

dengan sedemikian cepat dan meluas tanpa batas dibandingkan radio 

konvensional yang terbatas oleh jarak frekuensi dan media televisi yang 

lebih banyak membutuhkan alat untuk menyampaikan berita.  

3. Harga dan biayanya cukup murah. Maksudnya adalah  investasi relatif 

lebih murah, baik investasi awal, operasional maupun maintenance 

(perawatan). 
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4. Mudah dibuat dan tidak memerlukan izin dalam pembuatannya. 

5. Mengetahui profil radio, profil penyiar, jadwal program acara, dan info 

terkini yang ditampilkan di halaman website. 

6. Radio Internet menjembatani komunitas pendengarnya di luar negeri 

yang tidak bisa mendengarkan siaran di radio konvensional. 

  Sedangkan Kelemahannya: 

1. Tidak semua lapisan masyarakat mengerti menggunakan internet 

sehingga jarang yang mengetahui fasilitas ini. 

2. Pesawat penerima (receiver) generasi saat ini belum di desain untuk 

penerimaan bergerak. Jadi, fasilitas ini belum bisa dinikmati sambil 

berkendaraan maupun sambil melakukan aktivitas. 

3. Memerlukan akses internet untuk mengakses media ini. Sehingga kalau 

tidak terhubung dengan jaringan internet tidak bisa didengarkan. 

 

    C. Tipologi Pendengar  

Pendengar atau khalayak adalah orang-orang yang mendengarkan, 

misalnya, mendengarkan pidato, musik, dan sebagainya.18 Sedangkan 

pendengar menurut Onong Uchjana Effendi adalah orang-orang yang menjadi 

sasaran komunikasi, baik dalam bentuk kelompok yang berkumpul di suatu 

                                                 
 18 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, , 
cetakan ke-1, hlm. 196  
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tempat maupun dalam keadaan terpencar-pencar, tetapi sama-sama terpikat 

perhatiannya oleh suatu pesan dari media massa.19 

Pendengar adalah pihak yang paling penting dalam konteks komunikasi 

siaran, sehingga memahami jenis pendengar sangat penting. Untuk memahami 

jenis pendengar berdasarkan pada:20  

a) Kelas Ekonomi 

Menurut perspektif ekonomi, pendengar adalah konsumen siaran. 

Pendengar mengkonsumsi sebuah produk siaran berdasarkan ketersediaan 

waktu dan akses yang mudah terhadap pesawat penerima siaran radio. Strata 

Ekonomi Sosial A (kelas ekonomi atas), B (kelas ekonomi menengah), dan 

C(kelas ekonomi bawah). 

b) Kelas sosial 

Pendengar berdasarkan kelas sosialnya dibagi menjadi dua : 

 (1) Kelas menengah keatas 

Pendengar yang memiliki pandangan jauh kedepan, memiliki 

wawasan yang luas, merasa terikat dengan kejadian yang dialami 

orang lain, berciri kota urban, berfikir rasional, percaya diri, mau 

mengambil resiko, dan memiliki selera yang beragam. 

 

 

                                                 
 19 Onong Uchjana Effendi,  Kamus Komunikasi, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998),  hlm. 21 

 20 Masduki, Op.Cit,  hlm 18 
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(2)   Kelas menengah kebawah 

Pendengar jenis ini, memiliki pandangan terbatas untuk masa 

depan, wawasan sempit, memiliki ciri pedesaan, cara berfikitnya 

konkret dan tidak rasional (mistis), lebih terikat pada keamanan fisik 

dan seleranya terbatas. 

c) Interaksi/partisipasi 

Ada beberapa jenis pendengar berdasarkan interaksinya pada sebuah 

radio, yaitu : 

(1) Pendengar Spontan 

Orang yang mendengarkan radio secara tidak sengaja karena 

tidak berencana mendengarkan radio atau cara tertentu dan 

perhatiannya mudah beralih pada orang2 tertentu.    

(2) Pendengar Pasif 

Orang yang sering mendengarkan radio untuk mengisi waktu 

luang dan menghibur diri dengan menjadikan radio sebagai teman 

biasa.  

(3) Pendengar Selektif 

Orang yang mendengarkan radio pada jam dan acara tertentu, 

fanatik terhadap suatu acara tertentu atau penyiar tertentu dan 

menyempatkan diri untuk mendengarkan acara itu. 

(4) Pendengar Aktif 



 27 

Orang yang selalu mendengarkan radio, acara apapun, dimana 

pun, dan aktif melakukan interaksi melalui telpon, sms, twitter, 

facebook, yahoo messenger, dan lain-lain. Pendengar jenis ini 

menjadikan radio sebagai sahabat utama dan tidak hanya di waktu 

luang. 

d) Berdasarkan Bahasa  

(1) Heterogen.  

Karena jumlah pendengar memiliki latar belakang yang bebeda-

beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya, jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, kebudayaan, tempat tinggal. 

(2) Pribadi 

Jenis pendengar yang lebih tertarik dengan bahasa yang lembut 

dan seperti yang disampaikan setiap hari. Pendengar tidak menyukai 

cara penyampaian yang bersemangat atau berapi-api. Karena 

pendengar jenis ini lebih cenderung menganggap penyiar adalah 

sahabat sendiri. Sehingga ia hanya akan mendengarkan penyiar yang 

menggunakan bahasa seperti yang dilakukan oleh pendengar. 21 

 

 

 

                                                 
 21 AS Haris Sumadiria,  Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, (Bandung 

: Simbiosa Rekatama Media,  2006),  hlm. 116 
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e. Berdasarkan Kegemaran 

(1)   Aktif 

 jenis pendengar seperti ini memiliki ketertarikan lebih karena 

menemukan sesuatu yang menarik dari sebuah radio. Kemudian 

pendengar melakukan interaksi terhadap yang disampaikan penyair. 

Misalnya, topik pembahasan, kuis dan lain-lain yang selanjutnya 

melakukan interaksi baik melalui sms, telpon maupun media jejaring 

sosial. Namun penelitian menyebutkan, pendengar pasif memiliki 

jumlah yang lebih banyak dan cenderung lebih menyimpan serta 

mengolah pernyataan pada dirinya sendiri. 

(2)  Selektif 

Jenis pendengar seperti ini hanya mendengarkan siaran tertentu 

yang sesuai dengan kegemarannya. Misalnya musik pop, rock, 

dangdut dan lain sebagainya. 

Bagi pengelola radio, memperlakukan jenis pendengar seperti diatas 

berbeda-beda, baik dalam penyajian program maupun dalam strategi 

interaktifnya. Demikian juga untuk memperlakukan pendengar yang 

mendengarkan melalui radio internet. Pendengar radio internet lebih 

cenderung kepada pendengar yang selektif dan sedikit jumlah pendengar yang 

aktif, karena tidak semua pendengar yang berdasarkan pada kelas ekonomi 

dan kelas sosial dapat menggunakan radio internet untuk mendengarkan 
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program siaran melalui internet, seperti yang penulis uraikan pada bahasan 

sebelumnya tentang kelemahan radio internet. 

Stasiun penyiaran radio sangat membutuhkan peran pendengar sebagai 

modal utama bernegoisasi dengan pengiklan radio. Maka dari itu tipologi 

pendengar menjadi pertimbangan dalam membuat programming penyiaran 

radio.  

 Stasiun penyiaran radio perlu berhati-hati dalam menentukan 

programming penyiaran radio. Langkah awal yaitu harus menentukan 

possitioning yang hendak dicapai. Possitioning itu sendiri adalah upaya agar 

pendengar yang akan kita raih sesuai dengan citra yang dikehendaki. Salah 

satu upayanya adalah membuat format acara yang akan diudarakan kepada 

pendengar, sehingga antara possitioning dan format acara akan membentuk 

citra stasiun penyiaran. Kehati-hatian menyusun format acara harus 

memperhatikan faktor persaingan penyiaran radio, geografis, demografis, 

psikografis, perilaku, individu dalam jumlah populasi penduduk dan yang 

paling penting adalah memahami bagaimana peluang periklanan dari 

positioning dan format stasiun untuk usaha penyiaran radio.22 

 

 

 

                                                 
 22 Harley Prayudha, Radio Suatu Pengantar untuk Wacana dan Praktik Penyiaran,( Malang : 

Bayu Media Publshing, 2004), hlm. 47 
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4.  Manajemen Siaran Dakwah Media Radio dan Radio Internet 

Aktivitas manajemen pada setiap lembaga atau organisasi pada umumnya 

berkaitan dengan usaha mengembangkan suatu tim kerjasama atau kelompok 

orang dalam suatu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya. 

Hubungan antara manajemen dan penyiaran dalam manajemen penyiaran  

dijelaskan pada gambar 1.1 (Hubungan Antara Manajemen dan Penyiaran)  

 

Gambar 1.1 Hubungan antara manajemen dan penyiaran 
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada impitan antara manajemen 

dan penyiaran. Impitan ini terjadi atas landasan rasa kebersamaan dan keterbukaan 

untuk menciptakan siaran yang berkualitas, baik dan benar (normatif, edukatif, 

informatif, persuasive, dan komunikatif). 

   Dalam penyiaran dakwah melalui radio harus memperhatikan aspek-

aspek manajemen yang ada, artinya penyiaran dakwah harus memperhatikan 

fungsi-fungsi manajemen. Selain itu harus memperhatikan pula sarana-sarana 

manajemen. Sarana-sarana manajemen terdiri dari: 

 - man, yaitu tenaga kerja manusia 

 - money, yaitu dana yang diperlukan 

 - methods, yaitu cara atau metode yang digunakan 

 - materials, yaitu bahan-bahan yang diperlukan 

 - machines, yaitu mesin atau peralatan yang diperlukan 

 - markets, yaitu pasaran sebagai tempat pelempar hasil produksi.23    

  Agar manajemen penyiaran berjalan dengan baik harus memperhatikan 

fungsi-fungsi manajemen. Menurut G.R. Terry manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu: 

Planning, Organizing, Actuating, dan Controling.24 

1) Planning (Perencanaan)  

 Planing ataupun perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan 

keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan 

                                                 
23 Abdul Syari, Manajemen Organisasi, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 28 
24 Komarudin, Op. Cit, hlm 741 
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dikerjakan dimasa depan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.25 

 Dengan perencanaan, penyelenggaraan dakwah dapat berjalan lebih terarah. 

Hal ini bisa terjadi sebab dengan pemikiran secara matang mengenai hal-hal apa 

saja yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya dalam rangka 

dakwah, maka dapat dipertimbangkan kegiatan-kegiatan apa yang dikerjakan 

selanjutnya. Pembahasan proses perencanaan penyiaran dakwah Islam meliputi: 

(a) perkiraan dan perhitungan masa depan 

(b) penentuan dan perumusan sasaran 

(c) penentuan materi 

(d) penetapan tujuan 

(e) penetapan metode 

(f) pemilihan da’i 

(g) penetapan biaya.26 

Di dunia penyiaran, perencanaan merupakan unsur yang sangat 

penting, karena siaran memiliki dampak sangat luas dimasyarakat. Perencanaan 

tersebut kemudian tertuang dalam bentuk pola acara. Adapun perencanaan 

penyiaran radio meliputi: 

a) Perencanaan siaran termasuk didalamnya perencanaan produksi dan 

pengadaan materi siaran yang di rancang sendiri atau dibeli dari rumah 

                                                 
25 Sondang S. P Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 50 
26 A. Rosyad Shaleh, Op. Cit, hlm. 54-55 
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produksi, serta menyusunnya menjadi rangkaian mata acara, baik harian, 

mingguan, bulanan, dan seterusnya, sesuai dengan misi, fungsi, tugas dan 

tujuan, yang hendak dicapai. 

b) Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana 

c) Perencanaan administrasi termasuk didalamnya perencanaan dana, tenaga, 

pemasaran, dan sebagainya. 

Stasiun penyiaran radio Salma selain menyiarkan program siaran 

melalui radio juga menyiarkan melalui internet dengan teknologi radio internet 

yang didengarkan lebih dari jumlah pendengar radio konvensional yang 

tersebar diseluruh dunia. Dengan digunakannya dua media untuk menyiarkan 

program siaran yaitu radio dan radio internet tentunya harus menghasilkan 

program siaran yang berkualitas, baik dan benar. Yang dimaksud dengan siaran 

berkualitas baik dan benar adalah: 

a) Siaran berkualitas adalah siaran yang berkualitas suara dan atau gambar/ 

visualnya prima, 

b) siaran yang baik adalah siaran yang isi pesannya, baik audio atau visualnya 

 bersifat informatif, edukatif, persuasif, accumulatif, dan simulatif, serta 

     sejalan dengan ideologi, norma, etika, estetika, dan nilai-nilai yang berlaku, 

c) siaran yang benar adalah siaran yang isi pesannya, baik audio dan visual 

 produksi sesuai dengan sifat fisik medium radio dan atau televisi.27     

                                                 
27 J. B Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Siaran, (Jakarta: P. T Gramedia, 1994), hlm. 5 
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 Dengan memanfaatkan karateristik radio internet yang menyiarkan 

program acara melalui jaringan internet,  iklan dapat ditampilkan  dalam 

website tersebut selain  diproduksi dan disiarkan melalui radio konvensioanal. 

  2)   Organizing (Pengorganisasian) 

 Organisasi yang dibentuk untuk mengelola bidang penyiaran disebut 

organisasi penyiaran. Dengan demikian, organisasi penyiaran dapat diberi 

batasan sebagai berikut: 

 Organisasi penyiaran adalah tempat orang-orang penyiaran (Siaran-

Teknik-Administrasi) saling bekerjasama dalam merencanakan, memproduksi, 

atau mengadakan materi siaran, dan sekaligus menyiarkan dalam usaha untuk 

menacapai tujuan yang ditetapakan.28 

 Di dalam manajemen penyiaran terdapat: 

a) Manusia pengelola siaran 

b) Manusia pengelola teknik (sarana dan prasarana) 

c) Manusia pengelola administrasi 

 Dengan demikian dalam manajemen penyiaran terdapat dua kelompok 

besar, yaitu: 

a) Kelompok siaran 

 Dalam kelompok siaran ini antara lain: perencanaan siaran, produksi 

atau pelaksana siaran, dan fasilitas siaran. 

 
                                                 

28 J. B Wahyudi, Op Cit, hlm. 78 
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b) Kelompok Penunjang 

 Dalam kelompok ini, antara lain: pengelola teknik dan administrasi, 

seperti keuangan, kepegawaian, fasilitas umum, humas dan lain-lain.29  

 Begitu juga dengan organisasi penyiaran untuk radio internet dapat 

dibagi kedalam dua kelompok besar. hanya ada tambahan dikelompok 

penunjang yang  mengelola teknis website dan jaringan internet. 

 3) Actuating (Penggerakan)  

 Dalam mengelola radio Salma fungsi actuating (penggerakan) 

membantu tetap berjalannya rencana yang telah di rancang serta menggerakan 

orang-orang yang terlibat di dalam organisasi penyiaran untuk melakukan 

pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan pembagian tugas masing-

masing. Untuk menggerakan orang-orang tersebut diperlukan komunikasi, 

memberikan motivasi, memberikan perintah, memimpin pertemuan dan 

meminta laporan.  

4)  Controling (Pengawasan) 

 Dalam dunia penyiaran, akan lebih tepat bila pengawasan dilakukan 

oleh semua pimpinan/ manajer di segala tingkatan. Untuk itu pimpinan/manajer 

harus menguasai apa yang direncanakan, dengan demikian dapat melakukan 

pengawasan secara efektif dan efisien. Antara perencanaan dan pengawasan ada 

keterkaitan sangat erat. Perencanaan yang sempurna akan memberikan 

mekanisme kontrol yang efektif dan efisien. Pelaksanaan harus sesuai dengan 
                                                 

29 .J. B Wahyudi, Op Cit, hlm. 80 
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tahapan yang telah ditentukan pada perencanaan. Penyimpangan dari 

perencanaan berarti suatu kekeliruan, untuk itu perlu diambil langkah koreksi 

secara dini agar penyimpangan itu tidak semakin besar dan meluas mengingat 

dalam dunia penyiaran khususnya melalui radio dan radio internet ralat sangat 

tidak efektif karena sifatnya yang sekilas dan meluas.    

 Pengawasan yang dapat dilakukan di organisasi penyiaran berupa 

pengawasan yang dibagi menjadi: 

1)   Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan, apakah segala langkah persiapan telah dilakukan dengan 

sempurna. Di dunia penyiaran lebih diartikan sebelum pelaksanaan siaran. 

Pengawasan prefentif dilakukan oleh pimpinan program dengan memastikan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan program siaran baik itu subyek, 

materi, serta metode yang akan disampaikan.  

2)   Pengawasan Pengendalian, adalah pengawasan yang dilaksanakan pada saat 

pekerjaan sedang dilaksanakan. Disini pimpinan/manajer bisa menilai apakah 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai atau tidak 

dengan yang seharusnya dilakukan. 

3) Pengawasan Umpan Balik, adalah langkah evaluasi pelaksanaan suatu 

program (output). Beberapa temuan penyimpangan atau kekurang-

sempurnaan digunakan untuk menyempurnakan langkah selanjutnya atau 

yang bersifat sedang berjalan. Pengawasan umpan balik bisa dilakukan 
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dengan menganalisa respon dari pendengar terhadap program yang disajikan. 

Dapat dilakukan dengan posting acara favorite menurut pendengar  atau bisa 

juga di lihat di ruang saran dan kritik di website radio tersebut yang 

disampaikan oleh pendengar radio internet.  

 

H. METODE PENELITIAN 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.30  

 Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala.31  

  Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian antara lain: 

1.  Penentuan Sumber Data dan Fokus Penelitian 

a. Sumber Data 

Secara teoritis yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah 

orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti Sebagai sumber data pada 

penelitian ini adalah manajemen radio Salma, baik itu pimpinan, dan 

                                                 
30  Lexy J Moloeg, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya,1998), 

hlm.3.  
31  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1980), hlm. 

136.   
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orang-orang yang berhubungan dengan pelaksanaan penyiaran di Radio 

Salma, serta buku yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini. 

b. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu istilah untuk menjawab 

pertanyaan apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam 

pengertian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan fungsi 

manajemen siaran dakwah yang meliputi fungsi planning, organizing, 

actuating, controling  dengan digunakannya radio internet di radio Salma.     

2. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Metode Observasi 

 Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis fenomena yang diselidiki.32 Teknik ini banyak penulis gunakan 

untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian yang meliputi; 

planning (perencanaan), organizing (organisasi), actuating (penggerakan) 

yang meliputi pemberian motivasi, pengarahan, koordinasi dan 

komunikasi yang dilakukan pimpinan, dan controlling (pengawasan)  di 

radio Salma serta profil website salmaradio.com. 

 

 
                                                 

32  Sutrisno Hadi, Op. Cit, hlm. 136.  
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b. Metode Interview 

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu.33 Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan 

sumber data utama dengan mengacu pada pedoman pertanyaan yang telah 

dibuat (terlampir). 

Dalam teknis pelaksanaannya menggunakan interview bebas 

terpimpin, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan 

dengan masalah penelitian, dimana penyampaian pertanyaan tersebut 

dilangsungkan secara bebas dan hanya orang-orang tertentu saja yang 

diinterview, maka metode ini dianggap tepat. Dengan demikian sekalipun 

pewawancara telah terikat oleh pedoman wawancara namun 

pelaksanaannya dapat berlangsung dengan suasana tidak terlalu formal 

dan yang menjadi informan adalah Direktur Utama, Program Director, 

Manager Siaran dan Tenaga Teknis.  

  c    Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode penyelidikan ditujukan 

kepada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-

                                                 
33  Deddy Mulyana,  Metodologi Penelitian Kualitatif,  ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 180.  
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sumber dokumentasi.34 Dokumentasi adalah alat pengumpul data untuk 

mengamati hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, 

majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya.35 Metode ini ditempuh 

dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 

obyek penelitian.  Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk 

menyempurnakan data yang diperoleh dari metode interview dan metode 

observasi. 

 

3. Teknis Analisis Data 

 Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya peneliti melakukan 

analisis terhadap data yang di dapatkan. Analisis itu sendiri berarti 

menguraikan atau memisah-misahkan, maka menganalisis berarti 

menguraikan data atau menjelaskan data.36  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif 

kualitatif yakni data yang telah masuk selanjutnya di analisa dan di 

interprestasikan dengan kata-kata sedemikian rupa, untuk menggambarkan 

obyek penelitian.37 Metode analisa data kualitatif diskriptif ini mencoba 

memaparkan secara objektif tentang penerapan fungsi-fungsi manajeman 

siaran dakwah di radio Salma dengan digunakannya radio internet dalam 

                                                 
34  Winarno Surakhmad,  Pengantar Penelitian Ilmiah,  (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132. 
35  Suharsini Arikunto,  Prosedur Penelitian,  (Jakarta, Rineka Cipta, 1993) hlm 143.  

   36 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 
2001.), hlm. 34 

37  Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 143  
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menyiarkan program siaran dengan menganalisa planning (perencanaan), 

organizing (organisasi), actuating (penggerakan) yang meliputi pemberian 

motivasi, pengarahan, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pimpinan, 

dan controlling (pengawasan)  yang sesuai dengan kerangka teoritik yang 

peniliti paparkan diawal. Data-data yang diperoleh dari Salma Radio Klaten 

kemudian diatur, diurutkan dan dikelompokkan oleh penulis yang kemudian 

dimasukkan ke dalam bagian-bagian yang sesuai dalam bentuk bab dan sub 

bab yang akan dibahas. 

 

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yaitu : 

Bab I : bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan dijadikan sebagai acuan 

langkah dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi 

Fungsi planning (perencanaan), organizing (organisasi), actuating (penggerakan) 

yang mencakup pemberian motivasi, pengarahan, koordinasi dan komunikasi yang 

dilakukan pimpinan, dan controlling (pengawasan) di radio Salma. 
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Bab III : bab ini berisi pembahasan mengenai penerapan fungsi-fungsi 

manajemen dalam pengelolaan radio dakwah di radio internet Salma 

Bab IV : Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. 

Kemudian pada akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran. 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan mempelajari data yang ada, serta 

menganalisa uraian pembahasan tentang “Manajemen Siaran Dakwah di Radio 

(Tinjauan Manajemen Terhadap Pengelolaan Radio Dakwah dengan 

Digunakannya Radio Internet di Radio Salma Klaten) serta menjawab rumusan 

masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan atau 

ringkasan sebagai berikut: 

1. Manajemen siaran dakwah Islam di radio Salma merupakan suatu bentuk 

pengelolaan penyiaran yang melibatkan bagian-bagian atau komponen-

komponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan, dan memilki 

fungsi yang berbeda, bergerak dinamis untuk menyampaikan pesan yang 

berupa ajakan, seruan dalam rangka untuk mempengaruhi pendengar agar 

timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta 

pengalaman terhadap ajaran agama Islam.  

2. Dengan digunakannya radio internet sebagai media alternatif untuk media 

berdakwah, selain menggunakan media radio konvensional, pengelola radio 

Salma memanfaatkan radio internet sebagai pengembangan usaha dengan 

meraih pendengar lebih banyak sehingga jadi bahan pertimbangan pengiklan 
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untuk mensponsori program. Untuk membuat program yang menarik 

pengelola radio Salma menata program berdasarkan demografi, tipologi 

pendengar radio dan radio internet, serta kebiasaan sehari-hari pendengar.  

3. Dengan digunakannya radio internet, pengelola radio Salma berupaya 

meningkatkan manajemen dengan memperhatikan sarana-sarana manajemen. 

Perhatian ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyiar, membuat 

program khusus untuk pendengar radio internet Salma, dan menjalin 

kerjasama yang baik dengan pemilik server streaming yaitu citranet. 

Peningkatan manajemen tersebut juga dilakukan dengan menerapkan fungsi-

fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling 

sehingga tujuan dakwah dapat berjalan dengan baik.    

4. Fungsi perencanaan yang dilakukan di radio Salma berjalan baik. Dengan 

melihat karakter dari radio internet dan program pemerintah yaitu penggunaan 

radio digital 2010, manajemen radio Salma merumuskan suatu pola tindakan 

dengan memperhatikan unsur-unsur antara lain subyek (penyiar/da’i), obyek 

(sasaran pendengar), materi, metode, media, dan dana yang dibutuhkan, 

sehingga pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 

dibuat atas kesepakatan bersama semua pihak terkait yang dapat 

mengakomodasi nilai-nilai ajaran Islam dalam bentuk programa siaran yang 

diminati pendengar. 
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       5. Fungsi pengorganisasian penyiaran dakwah di radio Salma telah memenuhi 

asas fungsional. Pembagian tugas antara divisi program and music director, 

administrasi dan marketing masing-masing telah memiliki nilai guna yang 

berbeda-beda. Program and music director memerankan fungsi sebagai 

pelaksana terhadap keseluruhan konsep program sebagaimana digariskan 

pimpinan, administrasi memerankan fungsi pengaturan administrasi 

perusahaan dan personalia yang meliputi inventarisasi peralatan serta 

keuangan perusahaan, marketing memerankan fungsi pembinan hubungan 

baik dengan pihak luar (relasi bisnis, biro iklan, para monitor dan fans) dan 

kesatuan perintah dapat diamati dengan adanya penanggung jawab pada setiap 

divisi terhadap seluruh staf-staf yang ada dibawahnya, yang berarti seluruh 

staf-staf dibawah divisi hanya menerima perintah dari kepala staf 

(penanggung jawab divisi). 

       6. Penggerakan di radio Salma dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

manajemen yang diterapkan di radio internet Salma. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kerjasama yang baik semua personil yang penuh tanggung 

jawab dan semangat dalam pencapaian tujuan dengan diberikannya motivasi 

oleh pimpinan dan pengarahan yang dilakukan kepada divisi yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan penyiaran dakwah di radio internet Salma 

dengan mengadakan pertemuan sekali dalam sepekan setiap hari sabtu yang 

dikoordinir oleh program and music director 
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        7. Pengawasan penyiaran di radio internet Salma dilakukan dua tahap. Tahap 

pertama yaitu sebelum atau saat siaran dimulai , tahap kedua yaitu setelah 

siaran selesai. Pengawasan dilakukan oleh penanggung jawab pada tiap-tiap 

divisi dalam hal ini dilakukan oleh kepala divisi seperti pengawasan siaran 

dan produksi dilakukan oleh program and music director, pengawasan 

hubungan baik dengan pihak luar (relasi bisnis, biro iklan, para monitor dan 

fans) dilakukan  oleh marketing, pengawasan sisi personalia dan keuangan 

oleh administrasi, dan sisi teknis oleh penyedia layanan radio internet yaitu 

citranet. Pengawasan terhadap seluruh divisi dilakukan oleh direktur utama 

selaku pimpinan. Sedangkan direktur utama diawasi oleh pengurus yayasan. 

Jadi pengawasan tertinggi berada pada pengurus yayasan. Bentuk pengawasan 

disini berupa evaluasi yang diadakan setiap bulan. Dari evaluasi yang ada 

menjadi pembahasan untuk perencanaan selanjutnya 

 

B. Saran 

 Dengan melihat keadaan yang ada di radio Salma dan juga data yang 

diperoleh dari dokumentasi dan wawancara yang dilakukan penulis, serta untuk 

mengoptimalkan radio internet Salma sebagai media dakwah Islamiyah, ada 

beberapa saran antara lain: 

1.  Bagi pengelola radio Salma untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan lebih konsentrasi kepada konsep setiap program yang 
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disiarkan dan kualitas penyiar agar tidak hanya sedikit program yang diminati 

melainkan hampir keseluruhan program siaran diminati oleh lebih banyak 

kaum muslim yang ada di seluruh dunia.  

2.  Dengan jangkauan siaran yang luas melalui radio internet pengawasan harus 

lebih di perhatikan oleh pimpinan untuk menjaga kualitas siaran dengan 

melakukan evaluasi setiap program yang kemudian digunakan untuk 

menentukan perencanaan selanjutnya yang pada akhirnya akan menentukan 

pencapaian tujuan dakwah dan kerjasama yang baik dengan sponsor iklan 

yang masuk. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur Alhamdulillahi rabbil ‘alamin kepada Allah SWT. Atas segala 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 

Harapan peneliti meskipun skripsi ini sangat sederhana, mudah-mudahan 

dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca. Namun demikian peneliti 

mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna perlu ada 

pembenahan baik dari segi isi maupun bahasanya. Untuk itu peneliti minta saran 

dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan demi kebaikan penulis 

dimasa datang. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala rahmat dan 

karunia-Nya kepada kita, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan penelitian selanjutnya pada umumnya. Amin.  
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LAMPIRAN 

 

 RESUME PENGUMPULAN DATA 

 

A. Observasi 

 

 Observasi di mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 25 Desember 2009. 

Data Hasil observasi yang didapat dilapangan: 

a.  Ruangan terdiri dari ruang Kerja Direktur Utama, ruang tamu, ruang siaran, ruang 

produksi, ruang kerja divisi administrasi dan personalia, ruang kerja divisi 

marketing, ruang tidur penyiar dan Office Boy, dapur. 

b. Jam kerja karyawan dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00.  

c. Waktu Kerja karyawan 6 hari kerja.  

d. Siaran dimulai pukul 04.30-01.00 WIB 

e. Penyiar mengisi absensi penyiar setiap sebelum siaran dan mengisi log iklan 

sesudah siaran 

f. Peralatan diruang siaran  meliputi komputer siaran, mixer, mix dan komputer 

server streaming. 

g. Peralatan diruang produksi meliputi Komputer, mixer, dan mix. 

h. Rapat evaluasi diadakan setiap satu bulan sekali yang dipimpin oleh Program and 

Music Director 

i. Batas waktu penyerahan berita yang dibuat oleh repoter setiap hari sebelum jam 

15.00 WIB  

 

    

B. Wawancara (Interview Guide) 

1. Wawancara dengan H. Anas Yusuf Mahmudi, selaku Direktur Utama Radio 

Salma, pada tanggal 2 November 2009 

1 
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  a. Bagaimana Pembagian kerja dalam struktur organisasi radio Salma? 

  b. Apa tugas dari Direktur Utama? 

  c. Mengapa menggunakan radio internet dalam berdakwah? 

 d. Bagaimana mengawasi program siaran dan kinerja karyawan dalam 

mengelola radio internet? 

2. Wawancara dengan Josse Iwan Hidayat selaku Program Music and Director 

Radio Salma FM, pada tanggal 29 Oktober dan 5 November 2009 

  a. Sejak kapan radio internet Salma menggunakan radio internet? 

  b. Apa saja program yang disiarkan melalui radio internet? 

  c. Apa tujuan disiarkan program melalui media radio internet? 

  d. Adakah program yang dikemas khusus untuk disiarkan melalui radio 

internet? t ujuannya? 

  e. Apa saja metode dakwah yang digunakan dalam berdakwah di radio 

internet? 

  f. Apa materi yang disampaikan dan bagaimana penentuan materi? 

  g. Siapa yang menjadi subyek dakwah Islamiyah di radio internet Salma? 

  h. Bagaimana membuat konsep siaran agar diminati pendengar? 

  i. Adakah ketentuan yang harus dilaksanakan penyiar sebelum dan sesudah  

siaran? 

  j. Apa yang menjadi kriteria dalam menetukan penyiar dan narasumber? 

  k.Bagaimana pengawasan program siaran? 

  l. Perencanaan apa yang dilakukan untuk mempertahankan pendengar? 

3.  Wawancara dengan Putra Firmansyah sebagai Reporter dan Koordinator 

Production House Salma, tanggal 7 November  2007 

  a. apa tugas dari reporter dan production house? 

  b. Apa saja jenis berita yang disiarkan radio internet Salma melalui radio 

internet? 

c. Berapa kali dalam sehari pemutaran berita? 
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4. Wawancara dengan Adi Bani Iskandar sebagai Penyiar Radio Internet Salma, 

tanggal 7 November 2009 

a. Bagaimana respon pendengar dalam program yang di kemas khusus untuk 

pendengar radio internet dalam program “Salma On Streaming Live”? 

5. wawancara dengan Ardan Ramadhan Sebagai Staff Administrasi dan Personalia 

Radio Salma, tanggal 2 November 2009 

  a. apa kriteria dalam memilih penyiar radio internet Salma? 

  b. Bagaimana pemberian motivasi yang dilakukan oleh pengelola radio 

internet Salma terhadap kinerja dari penyiar dan  karyawan? 

c. Dari mana dana dan berapa dana yang dibutuhkan dalam operasional radio 

internet Salma? 

 

C. Dokumentasi 

1. Sejarah radio Salma 

2. Asas, dasar, target, dan tujuan radio Salma 

3. Struktur Organisasi radio Salma 

4. Jadwal program siaran harian dan mingguan  
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