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MOTTO 

 

 

 

“Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat tetapi 

teknologi di tangan guru yang hebat itu transformasional” 

(George Couras) 

 

 

 
“Bawa dirimu keluar dari negerimu yang penuh dengan tekanan di 

dalamnya. Dan jangan bersedih atas perpisahan dengan keluarga atau 

orang-orang tersayang” 

(Imam Syafi'i) 
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ABSTRAK 

 

 
Susiana Uji Rahmawati, 18102010012, 2021. Skripsi: Konvergensi Radio 

Islam Shoutuna Sebagai Media Penyiaran Digital. Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

Konvergensi media secara umum diartikan sebagai proses penggabungan 

banyak platform media menjadi satu titik jaringan yang terintegrasi, Peneliti 

menggunakan teori milik Grant Wilkinson yang terdiri dari lima dimensi 

selanjutnya teori manajemen pengelolaan media menurut G. Terry. Permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu . Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi media sudah 

menerapkan dengan menggunakan lima dimensi yaitu yang pertama konvergensi 

teknologi, kedua konten multimedia, ketiga kepemilikan, keempat koordinasi 

kelima kolaborasi dalam manajemen pengelolaan juga dengan pembaharuan yaitu 

dalam perencanaan melakukan rencana dalam jangka panjang yaitu lima tahun 

sebelum pelaksanaan,. Pelaksanaan manajemen pengelolaan media mengalami 

kendala diantaranya keterbatasan peralatan dan kekosongan anggota crew. 

Kata kunci: Radio Islam Shoutuna FM, Konvergensi Media, Manajemen 

Pengelolaan Media Radio. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

 

 

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tungal 
 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jīm J Je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik bawah) ح

 Khā’ kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā’ R Er ر

 Zāi Z zet ز

 Sīn S Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ʻ koma dibalik diatas‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fā’ f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wāwu w W و

 Hā’ h Ha ه

 Hamzah ˋ Apostrof ء

 Yā’ y Ye ي

 

 

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 

 ditulis Muta’addidah ة دّ  دعتم

 ditulis ‘iddah د عد  
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C. Ta’ marbutah 

 

Semua ta marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata 

sandang “al”). Ketentuan ini tidsk diperlukan bagi kata-kata Arab yang 

sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya kecuali dikehendak i kata aslinya. 

D. Vocal Pendek dan Penerapannya 
 
 

---- ́  -- 

-- 

Fathah Ditulis A 

---- ́  

---- 

Kasrah Ditulis i 

---- ́  

---- 

Ḍammah Ditulis u 

 Fathah Ditulis fa‘ala عل ف

 Kasrah Ditulis żukira كرذ  

 Ḍammah Ditulis yażhabu بهذي

 

 

 

E. Vocal Panjang 
 
 

1. Fatḥah + alif Ditulis ā 

 Ditulis jāhiliyyah ةيلهاخ

2. Fatḥah + yā’ mati Ditulis ā 

 Ditulis tansā ىسنت

3. Kasrah + yā’ mati Ditulis ī 
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 Ditulis karīm ميرك

4. Ḍammah + wāwu 

mati 

Ditulis ū 

 Ditulis furūd ضورف

 
 

F. Vocal Rangkap 
 

 

1. Fatḥah + yā’ mati Ditulis ai 

 Ditulis bainakum مكنيب

2. Ḍammah + wāwu 

mati 

Ditulis au 

 Ditulis qaul لوق

 
 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 Ditulis a’antun متنّ  اّ  ا

 عا  
دت  ّ 

Ditulis iddat 

 نئل

 شكر

 تم

Ditulis la’insyakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan 

huruf awal “al” 

 

 Ditulis Al-Qur’ ān نأرقلا

 Ditulis Al-Qiyās ي ايقلا

 
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf pertama 

 

Syamsiyyah tersebut 
 
 

سماء ال  ّ Ditulis As-Samā 

 Ditulis Asy-Syams سمشلا

 
 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 

 ذوى

 ضورفلا

Ditulis Zawial-furūḍ 

 هلا  

سنة ال  ّ 

Ditulis Ahlus-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Konvergensi komunikasi media massa merupakan bagian dari 

perkembangan teknologi saat ini, hingga memberikan pengaruh yang besar 

bagi perkembangan semua aspek kehidupan seperti halnya komunikasi 

media massa. Konvergensi media menjadi alat komunikasi yang 

memberikan keluasan dalam mendapatkan informasi serta kemudahan 

berinteraksi secara luas, dan hal inilah yang digunakan manusia saat ini 

dalam menemukan informasi berita dengan cepat dan aktual melalui akses 

berbasis online atau internet. 

Internet membawa manusia beranjak dari era media konvensional 

 

menuju ke era konvergensi pada media massa. Dalam hal ini media massa 

berperan untuk menyebarkan informasi secara luas melalui internet yang 

memberikan akses tidak terbatas bagi para penggunanya. Hal ini juga 

sudah menjadi kebutuhan khusus manusia untuk mencari tahu dan 

berinteraksi langsung dalam menemukan informasi melalui media massa, 

berita-berita atau informasi penting yang wajib diketahui masyarakat akan 

di sebarkan oleh bantuan media massa dalam bentuk teks seperti koran dan 

majalah, radio serta penggabungan audio visual yaitu televisi. Adanya 

teknologi digital dan ditandai dengan perangkat pendukungnya baik 

smartphone maupun komputer pribadi, memberi dampak peningkatan 
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pengguna internet yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari 

jumlah pengguna internet. Pengguna internet tidak lagi mencari sebatas 

berita saja maupun dalam teks saja, melainkan merambah pada bentuk 

audio-visual. Oleh sebab itu siaran radio sangat dibutuhkan bagi pengguna 

internet melalui platform yang tersedia pada teknologi digital. Berdasarkan 

survey Nielsen Cross-Platform 2017, seperti diungkapkan oleh Direktur 

Eksekutif Nielsen Media, Hellen Katherina, terjadi peningkatan akses 

internet oleh netizen di hampir semua tempat. Beberapa tempat 

diantaranya adalah kendaraan umum (53%), kafe atau restoran (51%), 

bahkan di acara konser (24%) pun mengalami peningkatan dalam jumlah 

akses media digital dibandingkan 2015. Peningkatan juga terjadi untuk 

akses internet dari rumah dan tempat kerja karena semakin banyak orang 

yang memiliki akses melalui telepon pintar, kemudian ketersediaan wifi di 

area publik yang semakin umum. Sedangkan di dalam rumah sering 

dilakukan karena adanya fasilitas berlangganan internet secara murah1. 

Meningkatnya pengguna internet menjadi salah satu penyebab 

terjadinya perubahan dan pengembangan yang dilakukan oleh 

penyelenggara media penyiaran dalam mendistribusikan konten atau 

program siarannya. Berdasarkan data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet 

Indonesia (APJII) tahun 2017 jumlah pengguna internet terus mengalami 

peningkatan. Dengan melihat data dari APJII, pengguna teknologi internet 

di Indonesia mulai tumbuh sejak tahun 1998 yang hanya berjumlah 0,5 
 

1 Ro Micom, Survei Nielsen: Masyarakat Indonesia Makin Gemar Internetan, 

https://mediaindonesia.com/ekonomi/114722/survei-nielsen-masyarakat-indonesia-makin-gemar- 

internetan, diakses pada tanggal 28 Maret 2022. 

https://mediaindonesia.com/ekonomi/114722/survei-nielsen-masyarakat-indonesia-makin-gemar-internetan
https://mediaindonesia.com/ekonomi/114722/survei-nielsen-masyarakat-indonesia-makin-gemar-internetan
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juta orang. Angka tersebut terus bertambah pesat hingga mencapai angka 

55 juta pengguna di tahun 2011 dan 63 juta pengguna di tahun 2012 serta 

mencapai 139 juta pada 2015. Dua tahun kemudian di tahun 2017 terjadi 

kenaikan hingga mencapai 143,26 juta atau sekitar 54,68% dari total 

jumlah penduduk Indonesia sebesar 262 juta orang, Dan meningkat 

menjadi 20% terhitung dari tahun 2019-2020.2 

Berdasarkan data peningkatan pengguna internet yang sudah 

terlampirkan diatas, maka pengelola media penyiaran yang sebelumnya 

menggunakan jaringan gelombang radio secara konvensional dituntut 

menyadari bahwa pentingnya mengembangkan distribusi siaran teknologi 

digital yang dapat diakses melalui perangkat multi-platform, sehingga 

eksistensi dari media terus bisa terjaga dan dapat tersampaikan kebutuhan 

informasi, rohani maupun hiburan melalui platform mana saja dengan 

mudah tanpa terhalang waktu dan ruang. 

Konvergensi media muncul akibat dari dampak peningkatan 

 

teknologi secara global yang membuat perubahan mendasar pada dunia 

media massa, teknologi suatu bagian yang sangat bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup manusia di era saat ini, dalam Al-Quran Surat Yunus 

ayat 101 yang berbunyi : “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di 

bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang 

memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman”3. Ayat di atas 

 

2 APJII, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017 , 

https://apjii.or.id/downfile/file/survei2017-id.pdf, diakses pada tanggal 29 Maret 2022. 
3 Al-Quran, 11:101. Semua terjemah ayat Al-Quran di skripsi ini diambil dari Departemen Agama, 

Al-Quran dan Terjemahanya (https://quran.kemenag.go.id/surah/11) 

https://apjii.or.id/downfile/file/survei2017-id.pdf
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menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihadirkan di dunia adalah bentuk 

dari kebutuhan alam dan isinya seperti halnya peningkatan teknologi, ilmu 

pengetahuan yang menciptakan banyak sistem teknologi dan komunikasi 

yang saat ini menjadi kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia. 

Untuk bisa ikut terlibat dalam mempertajam ranah digital, media 

massa di Indonesia pun ikut berlomba-lomba melakukan transformasi 

penyajian bahan informasi dengan mendirikan portal yang berbasis online 

untuk menghadirkan informasi dalam bentuk digital. Dengan teknologi 

baru dan koten-konten yang baru, di mana media harus beradaptasi pada 

perubahan zaman salah satu contoh bentuk konvergensi media yang telah 

terjadi di Indonesia yaitu pada media Radio Shotuna. 

Dilatar belakangi dengan semakin banyaknya media yang 

menyiarkan siaran acara yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal 

Jamaah, maka dari itu lahirlah Radio ini, radio Shoutuna merupakan radio 

komunitas yang berdiri pada tahun 2011 dimiliki oleh Pondok Pesantren 

An-Nawawi. Radio komunitas ini berada pada lingkungan pondok 

pesantren guna meningkatkan pengetahuan, informasi sekaligus hiburan 

bagi santri Pondok Pesantren An-Nawawi, radio komunitas ini memiliki 

ciri khas yang sangat unik terkait penyampaian dakawahnya, 

menggunakan narasumber-narasumber yang yang terkenal dan memiliki 

banyak fans yang diberi nama shoutuners. Radio ini mengalami 

perpindahan menjadi radio swasta pada tahun 2014 dikarenakan banyak 

sekali kerjasama dari pihak luar, dimana radio shoutuna ini memiliki 
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keistimewaan dalam menyiarkan segala informasi maupun hiburan dengan 

menarik dan tetap menggungulkan islam di setiap siarannya. 

Radio Shoutuna tampil dengan inovasi baru, dan lebih dalam 

menyajikan kajian islam beserta dakwah melalui media terlengkap yang 

memiliki slogan “Smart, Care, Islamy”,dengan menggunakan bentuk 

komunikasi yang digambarkan dalam Al-Quran terdiri qaulan baligha 

berarti efektif, berguna, komunikatif, mudah dipahami, menonjol, dan 

menggunakan kata-kata yang tidak rumit dan tidak panjang. Qaulan 

maisura adalah kata yang mudah dipahami oleh si penelepon. Qaulan 

ma'rufa artinya kata yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di 

masyarakat4. Adapun dalam surat izin yang sudah diterbitkan oleh Menteri 

Komunikasi dan Informatika Sesuai dengan jenis lembaga penyiaran 

swasta Nomor 1069 Tahun 2016 pada tanggal 14 Juni 2016 dengan jenis 

izin tetap EUCS (Evaluasi Uji Coba Siaran)5. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini menarik untuk 

dilakukan karena radio ini memiliki trobosan-trobosan dalam waktu yang 

sangat singkat dengan menggunakan dakwah di dalam penyiaranya juga 

untuk dapat mengetahui bagaimana proses penerapan manajamen, 

sehingga radio ini dapat melakukan konvergensi media. 

 

 

 

 

4 Santa Rusmalita, “Komunikasi Efektif Membangun Kearifan Dalam Dakwah”, Jurnal 

Al Hikmah, vol. 8:1 (Pontianak:2014),hlm 43. 
5 Kominfo, “Daftar Izin Radio Yang Sudah diterbitkan Oleh Menteri Komunikasi dan 

Informatika Bulan Januari 2016”, “0002ce366b99283dd3496ef487af914e.pdf.”, diakses tanggal 

20 Januari 2021. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis dapat 

menarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses manajemen pengelolaan media dan proses 

konvergensi media di Radio Islam Shoutuna? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan 

masalah, maka tujuan penelitian adalah: 

• Agar dapat mengetahui proses penerapan manajemen pengelolaan 

 

media dan proses konvergensi media di Radio Islam Shoutuna. 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Akademis 

 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

manfaat di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya 

pada bidang broadcasting. Diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan pemahaman terhadap perubahan teknologi dan 

manajemen pengelolaan pada media dengan cara menyikapi 

perubahan teknologi dengan teori konvergensi media dan teori 

manajemen pengelolaan media. 

b. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan 

memberikan gambaran mengenai bagaimana  menggunakan teori 
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konvergensi dan teori manajemen pengelolaan media massa. Dan 

juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan bagi penelitan 

tentang hal yang serupa. 

D. Kajian Pustaka 
 

Sebelum melakukan penelitian, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah melakukan tinjauan pustaka melalui beberapa temuan 

sebelumnya yang secara khusus dibahas dalam kaitannya dengan topik 

penelitian yang sedang diteliti, diantaranya: 

Pertama mengulas kembali jurnal yang berjudul “Konvergensi 

Media di Radio Gajahmada FM Semarang” yang disusun oleh Widi 

Wahyuningtyas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung pada 

tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara 

mengimplementasikan konvergensi media di Gajahmada FM. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan paradigma yang 

digunakan adalah konstruktivisme. Teori yang diadopsi adalah teori 

konvergensi media milik Henry Jenkins, dan konsep lima dimensi 

konvergensi media Grant Wilkinson dikembangkan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Gajahmada FM telah menerapkan konvergensi media 

menurut kelima aspek tersebut dengan mempertimbangkan tiga aspek 

utama yaitu produktivitas, interaktivitas dan kesetiaan. Pelaksanaan 

konvergensi media di radio memiliki beberapa kendala, seperti kurangnya 

bakat dan keterbatasan peralatan, sehingga pengelolaan situs tidak optimal. 

Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menggunakan teori 
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konvergensi media Henry Jenkins dan pengembangan konsep konvergensi 

media lima dimensi dari Grant dan Wilkinson, penggunaan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, penggunaan radio sebagai subyek penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data yang sama. 

Perbedaan dalam penelitian yang diambil yaitu menggunakan radio islam 

sebagai subyek penelitian, memfokuskan pada bagaimana radio tradisional 

dalam mencapai konvergensi media, penambahan sub bab pada kerangka 

teori dengan menambahkan manajemen pengelolaan dan media dakwah.6 

Kedua, Jurnal Konvergensi Media dalam Perkembangan Radio 

Komersial di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Radio Geronimo FM dan 

Radio Swaragama FM) oleh Fitriana Nur Annisa dari Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dibuat pada tahun 2021. Penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 

memfokuskan bagaimana media tradisional dapat berkolaborasi dengan 

media baru dan pengaruhnya terhadap kedua radio tersebut melalui teori 

Konvergensi Media. Hasil penelitian ini kedua stasiun radio tersebut telah 

memperkuat konvergensi media terbukti dengan perluasan jangkauan 

pendengar survei, peningkatan peluang pengiklan melalui media sosial dan 

perluasan ekonomi dalam kaitannya dengan konglomerasi ekonomi 

ditunjukkan dengan peningkatan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu menggunakan metode yang berbeda, teori yang berbeda, dengan 
 

6 Widi Wahyuningtyas, “Konvergensi Media Di Radio Gajahmada FM 

Semarang,” Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora, 

(Semarang: Ilmu Komunikasi, 2021).hlm. 626. 



9 
 

 

 

 

subyek penelitian yang tidak menggunakan radio islam, penelitian ini 

mengambil dua subyek radio yang melibatkan faktor teknologi dalam 

prosesnya. Persamaan dalam penelitian sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif dengan mengambil teknik pengumpulan data dan 

analisis data yang sama. 7 

Ketiga, dibuat oleh Ramadhani Indah Al Dillah Yasir, jurnal yang 

berjudul Konvergensi Surat Kabar Harian Riau Pos Dalam Persaingan 

Media Siber Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan metode deskriptif dengan teori Konvergensi Kontinum dari Daily, 

Demo, Spillman. Hasil penelitian menemukan Riau Pos telah melakukan 

seluruh tahapan Konvergensi Kontinum yaitu ada lima tahapan (Cross- 

promotion, Cloning, Coopetition, Content Sharing, Full Convergence) 

yang dilakukan bersama-sama dengan media dibawah Riau Pos Grup dan 

perusahaan utama yakni Jawa Pos Group. Menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun pada 

teknik analisis data meggunakan model Miles and Huberman, 

menggunakan manajemen pengelolaan iklan dalam hasil dan pembahasan. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan media koran dalam 

subyek penelitian teori yang digunakan berbeda, menggunakan 

manajemen pengelolaan iklan dalam hasil dan pembahasan, tidak ada 

 

7 Fitriana Nur Annisa, “Konvergensi Media Dalam Perkembangan Radio Komersial Di 

Yogyakarta (Studi Kasus Pada Radio Geronimo FM Dan Radio Swaragama FM)”. Jurnal 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.. vol 2:2,(Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 

2021), hlm. 90. 
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pembahasan yang terkait dengan media dakwah. Persamaan menggunakan 

teknik pengumpulan data analisis data yang sama.8 

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Adela Cantika Dyah Trisnanda 

dengan judul Pengelolaan Konvergensi Media Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2021. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk 

menunjukkan bagaimana radio dais merupakan platform media yang dapat 

menentukan tahapan implementasi media. Konvergensi diamati dari 

konvergensi kontinum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

konvergensi media di radio Dais gagal dalam langkah model konvergensi 

kontinu atau berkelanjutan, dan setelah sampai pada kesimpulan bahwa 

manajemen konvergensi media radio dais tidak mencapai tahap 

konvergensi kontinum. Metode Pengumpulan data terdiri dari dua yaitu 

pertama metode pengumpulan data primer yang diambil dari observasi, 

kedua menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, 

untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan teknik model Miles 

and Huberman. Persamaan dalam penelitian ini memakai radio dakwah 

islam sebagai subyek penelitian, menggunakan teknik analisis data yang 

sama, menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sama. Perbedaan 

penelitian ini yaitu menggunakan teori konvergensi media yang berbeda, 

menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, perbedaan radio 

komunitas dengan komersial, mengambil  objek radio dari sekelompok 
 

8 Ramadhani Indah Al Dillah Yasir, “Konvergensi Surat Kabar Harian Riau Pos Dalam 

Persaingan Media Siber. Jurnal Pewarta Indonesia”, vol 3:2, (Riau: Ilmu Komunikasi,2021), hlm 

67. 
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komunitas radio yang diberi nama dais sesuai dengan ma’had ajaran yang 

dianut oleh radio komunitas tersebut. 9 

E. Kerangka Teori 

 

1. Teori Konvergensi Media 
 

Perkembangan teknologi komunikasi dimulai dengan mesin cetak 

yang menghasilkan surat kabar dan buku. Teknik fotografi untuk 

pembuatan film. Teknologi gelombang elektromagnetik yang 

menciptakan televisi dan radio. Terakhir, teknologi berbasis internet 

pada akhirnya merepresentasikan media baru. Sejak saat itu, kehadiran 

internet telah membawa perubahan besar dan dramatis dalam evolusi 

media10.Internet telah menyebabkan setidaknya dua perubahan 

mendasar di media. Yang pertama adalah perubahan proses jurnalistik 

dan digitalisasi, kedua adalah perubahan tampilan dan nuansa 

organisasi media. Sebelumnya, setiap jenis media memiliki organisasi 

dan kontrolnya sendiri tetapi sekarang digabungkan menjadi satu 

kesatuan yang disebut dengan konvergensi, sehingga semua media 

elektronik berduyun-duyun menyertai dengan bentuk online maupun 

live streaming. 

Konvergensi media umumnya didefinisikan sebagai proses 

menggabungkan beberapa platform media menjadi satu titik jaringan 

yang terhubung. Teori Henry Jenkins menggambarkan konvergensi 

9 Adela Cantika Dyah, Pengelolaan Konvergensi Media Radio Komunitas Dakwah Islam 

(DAIS) Semarang. Skripsi, (Semarang:Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang,2021), hlm. 16. 
10 Dudi Iskandar, Konvergensi Media : Pembaruan Ideologi, Politik dan Etika 

Jurnalisme. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). hlm.10. 
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media sebagai proses integrasi berkelanjutan yang terjadi antara 

berbagai segmen media dalam teknologi, industry, konten, dan 

audiens. Ini terjadi sepanjang waktu. Sedangkan Burnett dan Marshall 

mendefinisikan konvergensi sebagai penggabungan industry media, 

telekomunikasi dan komputer menjadi satu kesatuan yang berfungsi 

sebagai media komunikasi digital. Berdasarkan dua definisi di atas, 

Key Concepts in Journalism Studies menekankan pada konvergensi 

media, yaitu pertukaran media antara semua media dengan 

karakteristik dan platform yang berbeda. Dengan demikian, 

konvergensi media dapat dipahami sebagai integrasi atau integrasi 

berbagai media konvensional dalam satu atap atau perusahaan dengan 

kemajuan teknologi informasi.11 

Kehadiran konvergensi media berpengaruh pada perubahan proses 

kerjasama untuk mengelola dan memusatkan beberapa platform 

tersebut sehingga dapat terjadi suatu sistem yang menyatu secara 

digital. Namun tidak hanya itu, konvergensi media telah mengubah 

konsumsi media khalayak umum, penyebaran informasi, dan literasi 

media 

Bagi media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, 

konvergensi media menjadi suatu hal penting yang perlu diterapkan, 

mengingat saat ini masyarakat sudah beralih ke kehidupan serba 

digital, ketika media tidak mengikuti arus teknologi yang serba ada 

11 Dudi Iskandar, Konvergensi Media : Pembaruan Ideologi, Politik dan Etika 

Jurnalisme. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). hlm.3. 
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maka akan terjadi ketertinggalan pada media tersebut dan akan hangus 

menggantikan yang terbaru dan data dijangkau sesuai kebutuhan 

masyarakat.Selain itu, ketersediaan internet merupakan faktor kuat 

yang mendorong konvergensi media. Hal ini karena konvergensi media 

merupakan bentuk pengembangan media yang melibatkan banyak 

faktor teknologi. Dengan menggunakan internet, semua platform 

media yang sebelumnya terpisah, baik dari cetak maupun elektronik 

dapat digabungkan menjadi platform media bersama. Audiens atau 

konsumen media dapat dengan mudah memilih cerita yang ingin 

mereka konsumsi dengan hanya membuka platform terintegrasi. 

Menurut Grant dan Wilkinson dalam bukunya yang berjudul 

Understanding Media Convergence menuturkan bahwa konvergensi 

media meliputi lima dimensi dasar, yakni12: 

1. Konvergensi teknologi 

 

Konvergensi teknologi menjadi alasan utama lahirnya 

konvergensi media. Perkembangan teknologi memberikan 

ruang bagi manusia untuk terus melakukan inovasi teknologi. 

Oleh karena itu, konvergensi media selalu diselaraskan dengan 

dinamika pertumbuhan teknologi yang selalu dinamis. 

 

 

 

 

 

12 Widi Wahyuningtyas, “Konvergensi Media Di Radio Gajahmada FM 

Semarang,” Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora, 

(Semarang: Ilmu Komunikasi, 2021).hlm. 628. 
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2. Konten multimedia 

 

Konten multimedia merupakan komponen penting dari 

konvergensi media karena media konvensional yang 

sebelumnya terisolasi bergerak maju secara digital. Hal ini 

dapat memperluas jangkauan publikasi, publikasi ke media 

membutuhkan konten multimedia. Dengan cara ini, konten 

media digital terlihat lebih beragam, mulai dari teks dan 

gambar hingga konten video 

3. Kepemilikan 
 

Kepemilikan media mengerucut menjadi hanya satu orang 

tergantung pada kepemilikan atau dibawah satu naungan 

kepemilikan. Ini dapat berarti bahwa perusahaan media besar 

membeli media lain dan memiliki saham di bawah sponsornya, 

atau bahwa perusahaan media memiliki beberapa anak 

perusahaan dalam satu waktu seperti media cetak juga memiliki 

media online sekaligus media elektronik maupun sebaliknya. 

4. Kolaborasi 

 

Kolaborasi adalah aspek konvergensi media yang berfokus 

pada konten, yang memungkinkan konten dari berbagai 

platform untuk dibagikan dengan platform media lainnya. 

Kolaborasi ini membawa manfaat bagi setiap platform. 

Kolaborasi membantu media yang mungkin tidak dapat 
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melakukan proses produksi untuk terus menampilkan konten 

yang sama setelah proses kolaborasi. 

5. Koordinasi 

 

Koordinasi dapat diartikan bahwa di dalam perusahaan media 

koordinasi antara crew ataupun departemen harus saling 

bekerjasama, terlepas dari tuntutan crew untuk melakukan 

banyak tugas pada saat yang bersamaan. Namun, koordinasi 

tetap diperlukan karena masing-masing departemen sangat 

saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri, maka dari 

itu kerja tim selalu dibutuhkan agar dapat tercapai sebuah 

tujuan yang telah disepakati bersama. 

2. Manajemen Pengelolaan Media 

 

Menurut Balderton dalam Adisasmita istilah pengelolaan 

sama dengan manajemen, memimpin, mengatur dan mengarahkan 

usaha manusia untuk menggunakan bahan dan peralatan secara 

efektif untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan lain dari Wayne 

Mondy dan rekan menyajikan definisi manajemen yang berfokus 

pada faktor manusia dan materi diantaranya adalah sebagai berikut: 

proses perencanaan, pengorganisasian, dampak, dan pengendalian 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber 

daya manusia dan fisik yang terkoordinasi. Mencapai proses tujuan 

organisasi dengan mempengaruhi memberikan pengawasan agar 
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dapat terintegrasi sesuai dengan haluan yang ditentukan, 

mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia dan materi). 

Sedangkan G.Terry berpendapat bahwa pengelolaan sama 

dengan manajemen. Oleh karena itu, manajemen dipahami sebagai 

proses diskriminasi terhadap perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengendalian penggunaan ilmu pengetahuan dan 

seni untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal yang sering disebut 

dengan pengelolaan atau manajemen sering dikaitkan dengan 

kegiatan di dalam suatu organisasi berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan.13 

Dalam media penyiaran, manajer umum bertanggung jawab 

kepada pemilik dan pemegang saham untuk mengkoordinasikan 

sumber daya yang ada (manusia dan aset) untuk mencapai tujuan 

media penyiaran. Manajer umum bertanggung jawab atas semua 

aspek operasi stasiun penyiaran. Manajer umum melakukan empat 

peran dasar dalam melakukan tanggung jawab melaksanakan 

empat fungsi dasar yaitu antara lain: 14 

1. Perencanaan (Planning) 

 

Perencanaan melibatkan tujuan media penyiaran dan 

mempersiapkan rencana strategi yang digunakan untuk mencapai 

 

13 Redi Jaya dkk, “Strategi Pengelolaan Obyek Wisata Curug Bojong Oleh Pemerintah 

Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran”. Jurnal Universitas Galuh vol 1:1 (Garut: Ilmu Komunikasi,2021) ,hlm. 

559-560. 
14 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi Edisi 

Revisi, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 138. 
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tujuan tersebut. Saat akan merencanakan sebuah tujuan perlu 

memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, 

bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. 

Oleh karena itu, perencanaan adalah memilih serangkaian kegiatan 

yang menentukan apa, kapan, bagaimana dan siapa yang 

melakukannya. Saat merencanakan sebuah tujuan bersama dapat 

juga dengan mempertimbangkan situasi masa depan dengan 

memperkirakan kegiatan yang telah diputuskan untuk dilakukan, 

dan periode waktu saat rencana dibuat. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

 

Pengorganisasian adalah proses menyusun struktur 

organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya dan 

lingkungan. Dua aspek utama dari proses pengembangan struktur 

organisasi adalah pembagian administrasi merupakan rangkaian 

kegiatan kerja suatu organisasi, dan kegiatan serupa yang berkaitan 

dapat juga dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tercermin dalam 

struktur formal organisasi dan tampak dalam bagan organisasi. 

Pembagian kerja adalah pembagian tugas kerja sehingga setiap 

individu dalam organisasi memikul tanggung jawab dan 

melakukan serangkaian kegiatan yang terbatas sesuai dengan 

pembagian kerja tersebut. Kedua aspek tersebut merupakan dasar 

dari suatu proses yang terorganisir yang mengorganisasikan crew 
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untuk mencapai tujuan yang telah dilaksanakan secara efisien dan 

efektif 

3. Pengarahan dan Memberikan Pengaruh 

 

(Directing/Influencing) 
 

Pengarahan dan memberikan pengaruh adalah kemampuan 

untuk mengarahkan, atau mempengaruhi dengan maksud untuk 

merangsang semangat dalam memenuhi tanggung jawab crew 

secara efektif. Kegiatan pengarahan dan memberikan pengaruh 

mencakup empat kegiatan penting yaitu motivasi, komunikasi, 

kepemimpinan, dan pelatihan. Peran pengarahan dimulai dengan 

motivasi, karena manajer tidak dapat mengarahkan kecuali 

bawahan dimotivasi untuk bersedia mengikutinya. 

4. Pengawasan (Controlling) 

 

Definisi pengawasan dikembangkan oleh Robert J. Mockler 

pengawasan manajemen diperlukan untuk memastikan bahwa 

sumber daya perusahaan digunakan paling efektif dan efisien untuk 

mencapai sebuah tujuan perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 

operasional dari rencana tersebut, dan berbagai kegiatan 

operasional yang sedang berjalan, dilakukan dengan baik dengan 

tingkat efisien dan efektif yang setinggi-tingginya. Pemantauan 

membantu menilai perencanaan, pengorganisasian, penempatan 

staf, dan apakah instruksi telah dilaksanakan secara efektif. 
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3. Media Dakwah 

 

a. Dakwah 

 

Dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu 

da’a yad'u-da’watan yang artinya mengajak, menyeru dan 

memanggil. Pengertian tersebut diambil dari dalam ayat-ayat Al 

Quran Surah Yunus ayat 25:”Allah menyeru (manusia) ke 

Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus (Islam)”. Dakwah secara terminology 

diungkapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam ayat Al- 

Quran. Kata dakwah di dalam Al-Quran diungkapkan 198 kali 

yang tersebar dalam ayat 55 surat (176 ayat). Di sisi lain menurut 

para ahli memberikan pengertian dakwah secara berbeda-beda 

misalnya Adi Sasono secara normatif mengajak manusia ke jalan 

kebaikan dan kepemimpinan untuk meraih kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat, sebuah transformasi sosial. Menurut Andy 

Dermawan dakwah adalah seruan atau panggilan telepon untuk 

mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti dan 

mengamalkan ajaran dan nilai-niai Islam. Kesimpulan dalam 

definisi dakwah adalah kegiatan dan usaha untuk mengubah 

manusia dari buruk menjadi lebih baik, baik secara pribadi maupun 

sosial.15 
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Adapun unsur- unsur dakwah terdiri dari:16 

 

1. Subjek dakwah (Da’i) adalah orang yang mengemban 

misi panggilan, melaksanakan tugas-tugas dakwah dan 

seseorang tersebut dinamakan dengan sebutan da’i atau 

mubaligh. Dalam kegiatannya dapat bersifat individu 

atau kolektif, hal ini tergantung dari besar kecilnya 

organisasi dakwah dan permasalahan dakwah yang akan 

ditangani. 

2. Objek dakwah (Mad’u) adalah sekelompok individu 

atau orang yang menjadi sasaran kegiatan dakwah. 

Perihal tersebut, maka semua manusia tanpa 

memandang jenis kelamin, usia, profesi, pendidikan, 

warna kulit dan lain sebagainya merupakan objek 

dakwah. 

3. Materi dakwah (Maddah) adalah isi pesan yang 

disampaikan oleh da’i kepada obyek dakwah, yakni 

ajaran agama Islam sebagaimana dalam Al-Quran dan 

Hadis, materi dakwah juga meliputi tauhid, akhlak dan 

ibadah. 

4. Metode Dakwah (Thariqah) selalu erat kaitannya 

dengan wasilah dakwah yaitu sarana atau alat yang 

digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam, maka 
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thariqah ini adalah metode atau sarana transmisi 

dakwah ajaran Islam. Dakwah masih membutuhkan 

cara yang lebih efektif dan objektif dalam memberikan 

materi Islam agar dapat dipahami dengan baik dan 

menghasilkan citra Islam yang tepat sasaran dengan 

penyampaian materi yang lebih mengena17. Thariqah 

merupakan sarana penyampaian pesan-pesan yang 

berkaitan dengan dakwah kepada individu maupun 

kelompok dan masyarakat, agar pesan-pesan tersebut 

dapat dengan mudah diterima, diyakini, dan juga 

diamalkan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam 

butiran-butiran ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl 

ayat 125 : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”18. 

5. Landasan dakwah dalam Al-Quran adalah bil hikmah 
 

(kebijaksanaan)   yaitu    sarana    penyampaian    pesan 
 

 

17 Indaha Zulfa Ulinnuha, Youtube Sebagai Media Dakwah Di Era Digital (Analisis 

Retorika Dakwah Ajakan Bersholawat pada Video Youtube Wirda Mansur yang Berjudul “ 

Sholawatin Aja!#NgajiBareng Wirda”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 15. 

 
18 Al-Quran, 16:125. Semua terjemah ayat Al-Quran di skripsi ini diambil dari 

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahanya (https://quran.kemenag.go.id/surah/16) 
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19 Ibid., hlm. 17. 

 

 

 

 

dakwah sesuai dengan keadaan penerima dakwah. 

Mauidhoh hasanah yaitu memberi nasihat atau 

mengingatkan orang lain untuk dapat bersikap baik dan 

mampu menerima nasihat tanpa adanya unsur 

memaksa. 

Media dakwah (Wasilah) media adalah saluran segala 

bentuk yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dan pesan. Jadi, dalam pengertian lain, media adalah 

alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari pendengar (mad’u) ke penyiar (da’i) ataupun 

sebaliknya. Media menjadi hal yang sangat penting 

dalam keberadaan, dikarenakan tanpa adanya perantara 

melalui media tidak mungkin menyampaikan pesan dari 

penyiar (da’i) ke pendengar (mad’u) public dengan 

khalayak yang luas19. Media dakwah sendiri disebut 

juga sebagai media yang digunakan dalam 

menyampaikan dakwah untuk menyampaikan materi 

dakwah kepada sasaran dakwah (mad’u). Media 

dakwah juga dikenal sebagai alat yang digunakan untuk 

mengirimkan materi dakwah kepada mad’u. Dalam 

bidang studi ilmu komunikasi, media dibagi menjadi 

tiga jenis diantaranya media suara (lisan), media tulis 
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20 Ibid., hlm. 348. 

 

 

 

 

dan media dengar pandang. Media suara atau lisan (the 

spoken words) adalah alat yang dapat mengeluarkan 

suara seperti radio, telefon dan lain-lain. Media tertulis 

(the printed writing) adalah media yang berupa buku, 

majalah, brosur, Koran, lukisan, foto, dan buku atau 

barang cetakan lainnya. Dan yang terakhir, yaitu media 

dengar pandang (the audiovisual) termasuk penyatuan 

gambaran yang dapat bergerak dan dapat di dengar 

(video) yang dapat ditonton dan didengarkan, seperti 

televisi, film, video dan lain-lain. Selain itu, jenis media 

dakwah juga dapat terbagi menjadi dua bagian. Media 

tradisional (tanpa adanya teknologi komunikasi) seperti 

dahulu masih berdakwah lewat majelis ta’lim dan 

media modern (dengan teknologi komunikasi) seperti 

contoh dapat mendengarkan kapan saja dan dimana saja 

dakwah yang disiarkan di televisi tanpa harus bergegas 

menuju tempat diadakannya dakwah20. 

Pada dasarnya dakwah dapat juga dilakukan melalui 

media apa saja yang dapat menggairahkan indra 

manusia. Semakin cepat dan efisien media yang 

diadopsi, efektif pula upaya untuk membawa ajaran 

dakwah Islam kepada masyarakat yang merupakan 
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21 Ibid, hlm 25. 

 

 

 

 

tujuan utama dakwah. Media dakwah juga berperan 

secara efektif jika da’i dapat menempatkan dengan tepat 

antara objek dakwah, pesan dakwah, metode dakwah, 

dan media dakwah sehingga menjadi satu kesatuan 

yang harmonis dan dapat bekerja secara efektif. Media 

dakwah bukanlah elemen kunci dari aktivitas dakwah, 

tetapi penting untuk diketahui bahwa media 

berkontribusi pada kesuksesan jalannya penyampain 

dakwah itu sendiri21. 

Kegiatan dakwah pada era transformasi teknologi tidak 

 

hanya memanfaatkan media tradisional saja seperti 

ceramah di majlis ta’lim tetapi juga berusaha secara 

cepat mengikuti perkembangan teknologi dengan 

menggunakan media sebaik mungkin. Terlebih 

sekarang masyarakat mulai beralih ke teknologi baru 

untuk mengakses media, penyebaran dakwah pun juga 

harus merambah cepat dan mempunyai jangkauan 

wilayah yang luas agar dapat dirasakan manfaatnya oleh 

kalangan masyarakat secara luas tanpa batasan. 
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b. Radio 
 

Radio merupakan teknologi yang digunakan untuk 

mengantarkan sinyal yang merambat melalui udara, dan karena 

gelombang ini tidak memerlukan media pembawa (seperti molekul 

udara), juga dapat melewati ruangan hampa udara. Radio adalah 

sarana komunikasi massa dengan mempunyai ciri-ciri seperti 

pelembagaan, dengan pengertian pihak yang mengelola terdiri 

banyak orang. Meluas dan serempak yaitu dapat mengatasi keluhan 

waktu dan jarak dikarenakan mempunyai kecepataan, bergerak 

secara luas dan stimulan yaitu informasi dapat dikirim dan diterima 

jarak jauh oleh banyak orang pada saat yang sama menggunakan 

perangkat dan mekanisme teknis yang sama. Pesan yang bersifat 

terbuka dapat diterima oleh siapa saja, di mana saja tanpa 

memandang usia, jenis kelamin, atau suku bangsa dapat diartikan 

khalayak yang dituju bersifat heterogen beragam.22 

Radio is the birth of broadcasting (radio adalah anak 

pertama dari penyiaran) radio sebagai alat untuk memancarkan 

sinyal dengan radiasi elektromagnetik. Menurut Maxwell, radio 

adalah gelombang elektromagnetik yang merambat melalui 

ruangan dengan kecepatan tertentu yang diperkirakan pada 

 

 

 

 

22 Adela Cantika Dyah, Pengelolaan Konvergensi Media Radio Komunitas Dakwah Islam 

(DAIS) Semarang. Skripsi, (Semarang:Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang,2021), hlm 3. 
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kecepatan cahaya kurang lebih 186.000 mil/detik.23 Radio adalah 

media siaran yang pemutarannya dapat didengar bila disiarkan, 

juga dapat didengar jika diputar kembali, jangkauan media yang 

tersebar luas dan relatif murah.24 

Menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran ada empat jenis lembaga penyiaran yang 

menggunakan radio sebagai layanan penyiaran yaitu Radio Publik, 

Radio Swasta, Radio Berlangganan, dan Radio Komunitas. Radio 

publik adalah radio yang dibuat oleh Negara yang independen, 

netral, tidak komersil dan yang berkontribusi untuk kebaikan 

masyarakat. Radio swasta adalah radio komersil uang berbentuk 

badan hukum Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang didapatkan melalui periklanan 

produk dan lain-lain dan juga kegiatan usaha penyiaran lainnya. 

Radio berlangganan adalah lembaga penyiaran Radio berlangganan 

merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum, yang 

bidang usahanya hanya menyediakan layanan siaran berlangganan 

dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin untuk mengoperasikan 

siaran berlangganan.. Radio komunitas diciptakan hanya untuk 

 

 

 

 

 

23 J. Januar, Analisi Isi Berita Sosial Dalam Program Feature Mini Di LPP RRI 

Pelembang. 2019, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang). hlm 21. 
24 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi Edisi 

Revisi, (Jakarta: Kencana, 2018). hlm 11. 
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melayani komunitas tertentu, baik dalam konteks batas geografis 

maupun dalam konteks identitas dan kepentingan bersama.25 

Dalam wilayah penyiaran, stasiun penyiaran terbagi 

menjadi stasiun penyiaran lokal, stasiun penyiaran nasional dan 

stasiun jaringan. Stasiun lokal adalah stasiun dengan area transmisi 

terkecil yang mencakup sebagian kota atau kota-kota kecil. 

Undang-Undang Penyiaran menyatakan bahwa stasiun penyiaran 

lokal harus didirikan di lokasi tertentu di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia untuk membatasi jangkauan siaran di 

lokasi tertentu. Stasiun Nasional adalah stasiun yang menyiarkan 

program dari satu stasiun ke sebagian besar negara bagian. Stasiun 

Jaringan pertama kali didirikan di Amerika Serikat, disana 

beberapa stasiun radio lokal bergabung menyiarkan program acara 

tersebut bersama-sama.26
 

Adapun keistimewaan radio komunitas dengan radio 

komersial berbeda. Radio komunitas memiliki keistimewaan sesuai 

dengan kebutuhan dari komunitas tersebut bersifat pendidikan, 

komunitas wilayah, peminatan dan lain-lain. Radio Shoutuna ini 

merupakan radio yang sudah terkonvergensi maka dari itu dapat 

berkolaborasi dan terbentuk menjadi radio swasta. 

 
 

25 Adela Cantika Dyah, Pengelolaan Konvergensi Media Radio Komunitas Dakwah Islam 

(DAIS) Semarang. Skripsi, (Semarang:Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang,2021), hlm 5. 
26 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi Edisi 

Revisi, (Jakarta: Kencana, 2018). hlm 112. 
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F. Metode Penelitian 

 

Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos yang terdiri dari dua 

kata yaitu meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti dan hodos yang 

berarti jalan, cara, atau arah. Arti kata methodos adalah metode ilmiah 

yaitu cara melakukan sesuatu dari kata metode dan logos, yang berarti 

ilmu yang membicarakan tentang metode. Diartikan pula bahwa 

metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan 

penelitian yang bersistem atau dengan kata lain merupakan sekumpulan 

peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu 

disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/ metode atau 

cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan 

pengetahuan (knowledge).27 

a. Jenis Pendekatan Penelitian 

 

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan penelitian yang bisa 

bermaksud untuk dapat memperoleh data atau informasi, mengolah 

dan menganalisis kemudian melaporkan hasil penelitian tersebut. 

Penekanan terhadap kualitas dilakukan pada data yang telah diperoleh 

ketika di lapangan sebagai acuan peneliti dalam menganalisis. Data 

tersebut, dicatat, direkam sesuai dengan aslinya, hal ini dilakukan 

untuk dapat menjaga keaslian data. Dengan merujuk pada rumusan 

masalah yang diungkapkan pada bab pertama, maka penelitian yang 

 

 

27 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2011), hlm.22-23. 
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dianggap sesuai dengan menjawab rumusan masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 28 

Jenis penelitian yang akan peneliti terapkan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif (yang mana tidak menggunakan angka). Jenis 

pendekatan mewujudkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan merupakan 

suatu hal yang bersifat penemuan29. 

b. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian 

 

Subyek dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan 

teknik sampling yaitu purposive sampling, purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel data dengan melakukan peninjauan tertentu. 

Peninjauan tertentu ini dilakukan dengan upaya dapat mempermudah 

peneliti untuk melacak objek atau situasi sosial yang akan diteliti, 

seperti halnya orang yang dianggap sangat mengerti dan paling paham 

tentang apa yang peneliti teliti sehingga hal tersebut dapat 

mempermudah peneliti30, maka dari itu dapat diambil subyek seperti 

Wakil direktur, Koordinator program, Teknisi program. Adapun Subjek 

 

 

 
 

28 Arif Pujo Suroko, Transformasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik 

Indonesia (TVRI) Di Era Konvergensi Media , Tesis (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020), 

hlm, 55. 
29 Noor, Zulki Zulkifli, “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, 

http://repo.jayabaya.ac.id/74/1/Buku%20 Metodologi%20 Penelitian.pdf. Diakses pada 20 

Februari 2022. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta 

2013), hlm, 218. 

http://repo.jayabaya.ac.id/74/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian.pdf
http://repo.jayabaya.ac.id/74/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian.pdf
http://repo.jayabaya.ac.id/74/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian.pdf
http://repo.jayabaya.ac.id/74/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian.pdf
http://repo.jayabaya.ac.id/74/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian.pdf
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Penelitian ini adalah Radio Shoutuna. Sedangkan untuk Obyek 

penelitian ini adalah Transformasi Digital Media Penyiaran. 

c. Sumber. Data 

 

1) Data Primer 
 

Sumber data primer atau data utama yang peneliti lakukan 

yaitu menggunakan wawancara diantaranya Wakil direktur, 

Koordinator program, Teknisi program. 

2) Data Sekunder 

 

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari 

pengambilan dokumentasi maupun temuan dokumentasi. 

Dokumentasi-dokumentasi tersebut dapat berupa tulisan, arsip, 

surat, foto, rekaman, video atau rekaman suara, catatan harian atau 

hal lainnya yang dapat berkesinambungan dengan penelitian ini. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

 

1) Teknik Observasi 

 

Observasi merupakan kegiatan perihal mengamati secara 

langsung sesuatu objek dengan melihat secara dekat kegiatan yang 

dilakukan subjek tersebut. 31 Serta peneliti juga ikut andil dan 

terjun secara langsung dalam melakukan ranah penelitian untuk 

memperoleh hasil yang lebih jelas dan akurat. Observasi dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan di Radio 

Islam Shoutuna FM mengenai proses konvergensi media dan 

31 Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Media 

Group, 2006), hlm. 108. 
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manajemen pengelolaan media penyiaran radio tersebut. Peneliti 

mengambil observasi non partisipan dan observasi non partisipan 

untuk menjaga hak keterlibatan peneliti terhadap obyek dan subyek 

penelitian. Sehingga peneliti akan lebih dapat menggali data secara 

menyeluruh dan objektif sesuai keberadaan berdasarkan 

pengamatan penelitian. Selain itu juga kegiatan dalam konvergensi 

media maupun manajemen pengelolaan media di Radio Islam 

Shoutuna dapat diamati dengan tidak perlu melakukan keterlibatan 

langsung, namun cukup dengan pengamatan non partisipan 

tersebut. 

2) Teknik Dokumentasi 

 

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai sumber 

data pelengkap, pendamping atau pendukung teknik wawancara. 

Peneliti akan mengambil sebanyak-banyaknya bukti-bukti 

dokumentasi dari subyek penelitian yang sekiranya dapat 

menunjang dalam penelitian ini, seperti data yang dibutuhkan 

radio, data format program bisa dalam bentuk surat, foto, laporan, 

catatan evaluasi harian. 

3) Teknik wawancara 

 

Wawancara dapat diartikan secara umum sebagai proses 

memperoleh keterangan maupun penjelasan untuk memenuhi 

tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung maupun tidak langsung dengan informan berdasarkan 
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pedoman wawancara yang telah ditentukan. Dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah ditentukan oleh peneliti maka 

wawancara ini disebut dengan wawancara terstruktur diharapkan 

mampu untuk memberikan hasil yang akurat sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Wawancara 

terstruktur ini akan dilakukan dengan Wakil direktur Radio 

Shoutuna FM, Koordinator program, Teknisi program. 

e. Teknik Analisis Data 

 

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti 

sebelumnya dianalisis menggunakan metode analisis interaktif 

model Miles dan Huberman Punch yang dikutip dalam buku 

Memahami Penelitian Kualitatif yang dimuat oleh Sugiyono 

berdasarkan buku tersebut menganalisa jawaban pada saat 

pengumpulan data berlangsung, karena jawaban diperoleh terasa 

belum memuaskan maka pengumpulan data yang akan diteruskan 

kembali sampai pada tahap tertentu sehingga data yang diperoleh 

menghasilkan data yang sudah jenuh32. Sederhananya, ada tiga 

langkah yang akan menjadi pedoman dalam menganalisis data 

yang dihasilkan dari subyek penelitian, diantaranya adalah: 

1) Reduksi data (Data Reduction) 

 

Penulis mengumpulkan data, tetapi peneliti memiliki 

begitu banyak data di lapangan sehingga perlu dikumpulkan 

 

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, hlm.240. 
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dengan cermat dan detail. Selanjutnya penulis akan mereduksi 

data berarti merangkum, meringkas, memilih hal-hal yang 

penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari 

tema dan pola.33 Serta harapan sumber data terhadap proses 

konvergensi media dalam manajemen pengelolaan media 

setelah adanya konvergensi media di Radio Islam Shoutuna 

sebagai media dakwah. 

2) Penyajian Data (Data Display) 

 

Setelah data direduksi, selanjutnya penulis menyajikan 

data tersebut. Data dapat dieksekusi dalam bentuk grafik, phi, 

chard, table, pictogram dan sejenisnya. Saat melakukan 

penyajian data peneliti, maka dapat tersusun dalam pola 

hubungan, agar lebih mudah dipahami. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif34. Berdasarkan pokok- 

pokok reduksi dan didukung oleh penjelasan gambar maupun 

table saat penelitian di lapangan. Terkait berbagai aspek proses 

konvergensi media maupun setelah adanya konvergensi media 

di proses manajemen pengelolaan media di Radio Islam 

Shoutuna sebagai media dakwah. 

 

 

 
 

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) , (Bandung : Alfabeta 2013), 

hlm, 336. 
34 Ibid, 339. 
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3) Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

 

Proses penarikan kesimpulan pada tahap ini adalah 

bahwasanya kesimpulan penelitian kualitatif merupakan 

penemuan-penemuan baru yang belum pernah terlihat 

sebelumnya. Temuan dapat berbentuk gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih samar kemudian setelah diteliti lagi 

menjadi jelas dengan hasil dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori35. 

Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan dilakukan 

berdasarkan penggabungan informasi dari wawancara dengan 

sumber data dan wawancara dengan narasumber, sumber data 

dan temuan dokumentasi yang telah disusun sesuai dengan 

penyajian data. Penulis akan menyimpulkan data proses 

manajemen pengelolaan media pada Radio Islam Shoutuna 

setelah adanya konvergensi media berdasarkan sajian data, 

kemudian diujikan dengan teori manajemen dan teori 

konvergensi media yang telah dipaparkan untuk dapat 

mengetahui hasil penelitian yang kemudian dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Ibid, 343. 



35 
 

 

 

 

 

 
 

Bagan 1: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman36 

 

 
G. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk dapat memperoleh hasil secara keseluruhan serta 

memudahkan dalam pembahasan terkait penelitian ini, peneliti menyusun 

penelitian ini secara terperinci melalui per bab. Peneliti menyusunnya 

dengan empat bab diantaranya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab pertama pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM RADIO ISLAM SHOUTUNA FM 

 

Bab kedua berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian gambaran 

umum dari Radio Islam Shoutuna FM, yang mencakup sejarah berdirinya, 

 

 

 

36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta 

2013), hlm, 247. 
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profil umum, visi dan misi struktur organisasi dan program-program dari 

Radio Shoutuna. 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ketiga membahas sajian data yang dianalisis, terbagi menjadi 

dua sub bab yaitu sesuai dengan rumusan masalah, proses konvergensi 

media di radio islam Shoutuna maupun proses manajemen pengelolaan 

radio islam Shoutuna setelah adanya konvergensi media. 

BAB IV PENUTUP 

 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta kritik dan saran 

yang bersifat membangun 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Sumber rujukan yang digunakan peneliti untuk melengkapi 

pengumpulan data dalam proses penelitian 

LAMPIRAN 
 

Berisi data pendukung, data pelengkap dari hasil penyelesaian 

penelitian. 



 

 

 

 
 

 

 
A. Kesimpulan 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari hasil pembahasan pada bab selanjutnya mengenai hasil 

pembahasan penelitian dengan menggunakan teori teori yang sudah 

disajikan, peneliti menemukan bahwasanya konvergensi teknologi sangat 

mempengaruhi manajemen penyiaran Radio Shoutuna, Radio Shoutuna 

sangat bergantung dengan konvergensi teknologi. Konvergensi teknologi 

mempengaruhi dan membawa perubahan disusun berdasarkan pada lima 

dimensi yaitu berupa konvergensi media, konten multimedia, kepemilikan, 

koordinasi dan kolaborasi dan manajemen tersebut juga disusun 

berdasarkan empat fungsi manajemen yakni perencanaan, 

penggorganisasian, pengarahan dan memberikan pengaruh serta 

pengawasan. Adapun dalam kendala manajemen pengelolaan media 

mengalami kendala diantaranya keterbatasan peralatan dan kekosongan 

anggota crew. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan beberapa 

saran diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi crew Radio Shoutuna FM diharapkan dapat 

mempertahankan eksistensi dengan adanya konvergensi media 

dan selalu melakukan inovasi-inovasi bagi khalayak luas agar 

 

 
 

78 



79 
 

 

 

 

dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan pendengar 

untuk terus dapat mendengarkan siaran radio swasta lokal. 

2. Kepada akademisi atau peneliti yang akan melakukan 

fenomena maupun penelitian yang sama diharapkan mampu 

memperluas data responden agar dapat menghasilkan data yang 

konkret, serta dapat memperluas wawasan keilmuan dan dapat 

memajukan radio swasta lokal dalam meningkatkan brand 

image. 

3. Kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat di Indonesia 

agar lebih sering mendengarkan radio baik itu dari radio 

internet analog maupun digital guna mendukung dan dapat 

meningkatkan radio swasta lokal agar tetap eksis serta mampu 

bertahan menghadapi persaingan konten maupun teknologi 

yang ada. 
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