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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Di era globalisasi sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin untuk 

kita dapatkan. Hal itu terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin 

hari semakin canggih. Kejadian yang sekitar kita bisa dengan mudah kita 

dapatkan, bahkan dibelahan dunia. Bicara tentang teknologi kita tidak bisa 

lepas juga dari dakwah teknologi, sehingga menyampaikan dakwah tidak 

hanya dengan tatapan secara langsung. Dakwah merupakan usaha untuk 

menyampaikan, mengajak, memberi informasi tentang Islam kepada 

masyarakat untuk menuju kejalan Allah SWT. 

Pada dasarnya menyampaikan dakwah tidak hanya menggunakan 

lisan saja sehingga orang-orang yang terdekat saja yang dapat mendengar dan 

melihat orang yang menyampaikan dakwah tersebut, tetapi bisa menggunakan 

media massa. Hal ini akan mempermudah orang mendengar dakwah dan 

dapat merasakan hasil dakwah tersebut, seperti dari televisi, radio, dan surat 

kabar. Menurut M. Bahari Ghazali “Dakwah yang menggunakan alat media 

teknologi merupakan dakwah yang lebih efektif dan efesien, atau dengan 

bahasa lain dakwah yang demikian merupakan dakwah komunikatif”. 

Sehingga menata diri untuk memberikan dan mampu memenuhi harapan 

masyarakat.
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Dakwah melalui media massa haruslah tetap dalam keberadaan sistem 

Komunikasi Islam, sehingga dakwah yang disampaikan tidak keluar dari 

konteks Islam. Dalam hal ini ada suatu hal yang penting diperhatikan yaitu 

bahwa dimasa sekarang radio siaran masih menduduki posisi yang strategis 

karena kemampuannya sebagai media massa, posisi strategis itu disebabkan 

oleh  beberapa faktor yaitu daya langsung dan daya tarik. Salah satu bentuk 

pelaksanaan dakwah melalui media massa ini adalah dakwah melalui radio. 

Kelebihan dakwah melalui radio ini terletak pada efektifitas dan efesiensi 

berdakwah. Hal ini nampak dari adanya bentuk yang sederhana tanpa harus 

perjumpaan antara da’i dan mad’u. Siaran keagamaan melalui radio tentunya 

mendapat perhatian dan perhitungan oleh banyak pihak. Karena pesan 

dakwah dikemas dengan sedemikian rupa dan dengan cara-cara yang sangat 

menarik.
2
 

Dakwah yang di sampaikan lewat radio terletak pada format yang 

khusus (specialty), yang memiliki ciri khas tersendiri dan orientasi yang jelas 

dan terarah yakni kepada dakwah. Permasalahan yang ada yakni semakin 

banyaknya radio di Pekanbaru maka semakin sedikit para pendengar karena 

banyaknya siaran radio, sedangkan radio IKMI adalah salah satu radio yang 

ramai pendengarnya. Maka dibutuhkan strategi manajemen untuk 

mempertahankan para pendengar tersebut. Radio Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) 90.8 FM adalah salah satu media yang hadir menemani 

aktivitas pendengar memberikan sentuhan ruhiah untuk mengisi relung hati 
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dalam mewujudkan cita-cita melestarikan keseluruhan budaya yang indah, 

semangat tujuan ini mengilhami seluruh budaya dan agama, penyejuk jiwa 

antar ilmu bawa kedamaian dan ketenangan. Radio Idarah Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI) 90.8 FM Kota Pekanbaru juga menyajikan musik 

dan format siaran, berupa pencerahan dan  kesejukan yang memberi manfaat, 

hikmah, serta nilai-nilai akhlak yang mulia. Menjadi wadah Radio Islam 

sebagai media penyempurna informasi dan advokasi umat, dan sebagai 

sebuah media yang diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kebaikan kepada 

masyarakat di Kota Pekanbaru. Radio ini merupakan salah satu media 

dakwah berbasis multimedia yang mengelola siaran dakwah di Kota 

Pekanbaru. Untuk mendalami lebih lanjut tentang strategi yang digunakan 

dalam mengelola program siaran dakwah, maka penelitian pula diangkat 

dengan judul “STRATEGI MANAJEMEN PROGRAM SIARAN 

DAKWAH RADIO Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 90.8 

FM KOTA PEKANBARU”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka penulis 

menjelaskan beberapa istilah: 

1. Strategi manajemen 

Strategi manajemen merupakan proses penetapan misi, visi dan 

tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan 

untuk mencapainya.
3
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dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk mereumuskan strategi, 

menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka 

menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk 

mewujudkan visi organisasi.
4
 

2. Program Siaran 

Kata “program” berasal dari bahasa inggris programme atau 

program yang berarti acara atau rencana. Program adalah segala hal yang 

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.
5
 

Sedangkan Kata “siaran” oleh Suwardi Notosudirjo dalam buku Kosa Kata 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai menyampaikan berita kepada umum.
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Program siaran dapat diartikan sebagai suatu informasi yang disampaikan 

dan disebarluaskan melalui pemancar yang termuat dalam sebuah 

program. Stasiun radio harus memiliki studio dan sarana serta pemancar 

dalam melaksanakan siaran. 

3. Siaran Dakwah 

Siaran dakwah terdiri dari dua kata yaitu “siaran” dan dakwah. 

Kata “siaran” memiliki arti menyampaikan berita kepada umum.
7
 

Sedangkan dakwah adalah mengajak orang-orang lain untuk meyakini dan 

mengamalkan akidah syari’at Islam dimana terlebih dahulu telah meyakini 

dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.
8

 Jadi siaran dakwah adalah 
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penyampaian berita kepada umum untuk mengajak orang lain, meyakini 

dan mengamalkan akidah syari’at Islam. 

C. Rumusan masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“bagaimana strategi manajemen program siaran dakwah Radio IKMI 90.8 

FM Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui strategi manajemen program siaran dakwah 

Radio IKMI 90.8 FM Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

1) Sebagai tambahan referensi terkait dengan strategi 

manajemen program siaran dakwah Radio IKMI 90.8 FM 

Kota Pekanbaru sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada 

yang melakukan penelitian serupa. 

2) Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan strategi 

manajemen program siaran khususnya radio sebagai media 

dakwah. 
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b. Kegunaan praktis 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan semua umat muslim 

agar memahami dakwah melalui Siaran Dakwah Radio 

IKMI. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada 

program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos) Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas  Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah 

diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar 

pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah,       

 penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

 serta sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan   

 kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan 

 penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 

 penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis 

 dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

 sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

 data, vailiditas data serta teknik analisis data. 
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BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya 

 radio IKMI 90.8 FM Kota Pekanbaru, termasuk Visi dan 

 Misinya, Program Kerja serta Pengelolaan-Pengelolaan 

 Dakwah yang dilakukan oleh Radio IKMI Pekanbaru. 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisikan 

 tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


