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BAB  II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen 

Manajemen mempunyai berbagai arti, pertama sebagai pengelola, 

pengendali dan penanganan. Kedua sebagai perilaku secara terampil untuk 

menangani suatu berupa skill full treatment. Ketiga gabungan dari dua 

pengertian tersebut, yaitu yang bergubungan dengan pengelolaan suatu 

perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu.
10

 

Menurut Robert mendefinisikan manajemen adalah peroses 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakan serta mengawasi aktivitas-

aktivitas suatu organisasi dalam rangka upaya dalam mencapai kordinasi 

sumber-sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam mencapai 

sasaran secara efektif dan efisien.
11

 

Manajemen dapat diartikan tiga hal yaitu pertama manajemen 

sebagai proses, kedua manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang 

melakukan aktifitas manajemen dan ketiga manajemen sebagai seni dan 

sebagai ilmu.
12

 

Menurut Richard Merrell membuktikan bahwa manajemen dapat 

didefinisikan juga: “manajemen adalah ilmu dan seni dalam 

memaksimalkan potensi sumber yang ada seperti manusia, modal, 

keahlian, dana, dan sumber daya yang lain, mengoordinasikan usaha 

mereka dan mendaygunakannya mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya.
13

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan manajemen adalah sebuah 

proses pengendalian, perencanaan yang dilakukan seorang untuk mengatur 

                                                             
10

 Yayat M. Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, 2004, Jakarta hlm 1. 
11

 J. Winardi, Manajemen Prilaku Organisasi, 2004, Jakarta hlm 4. 
12

 M. Manullang, Dasar-Dasar manajemen, 2005, Jakarta hlm 1 
13

 Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DA, Teori Manajemen Komprehensif Integralistik, 

Jilid 1, 2013, Jakarta hlm 2. 
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dan membentuk anggotanya demi mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan. Adapun yang dimaksud manajemen pada penelitian ini adalah 

manajemen radio IKMI 90,8 FM Pekanbaru dalam mengelola program-

program yang disiarkan hingga di minati oleh pendengar. 

Sebagaimana organisai atau perusahaan lain, media penyiaran juga 

menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Tiga alasan 

utama mengapa manajemen dibutuhkan, yaitu : 

1. Untuk mencapai tujuan suatu organisai 

2. Untuk menjaga keseimbangan. 

Manajemen di butuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-

tujuan, sarana-sarana dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak 

yang berkepentingan dalam organisai. 

3. Untuk mencapai efesiensi dan evektifitas 

Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang 

berbeda, salah satu cara umum yang banyak digunakan adalah dengan 

menggunakan patokan efisiensi dan efektifitas.
14

 

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, 

dilakukan oleh indifidu-indifidu yang menyumbangkan upayanya yang 

terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal 

tersebut meliputi pengetahua tentang apa yang harus mereka lakukan 

menetapkan cara bagaimana melakukannya, memehami bagaimana 

mereka melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka 

Dalam manajemen terdapat empat fungsi manajemen yaitu 

Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisaian), Actualiting 

(pergerakan) Controlling (pengawasan), yaitu : 

1. Planning (Perencanaan) 

Planning merupakan langkah awal dari manajemen, langkah ini 

akan menentukan tersusunnya rancangan-rancangan yang dibuat secara 

rapi sesuai dangan urutan yang telah ditentukan. Didalam disebut 

                                                             
14
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berupa proposal yang memuat nama acara, target pendengar, tujuan 

dan target yang ingin dicapai, penetapan siar, sumber materi, kata dan 

musik, durasi, biaya produksi, promosi serta para crew yang terlibat 

dalam produksi seperti produser, presenter, operator, dan penulis 

naskah.
15

  

a. Sasaran audiens 

Penentuan sasaran akan menjadi langkah awal dari 

pembuatan sebuah planning. Planning harus berlandaskan visi dan 

misi radio, sehinggaakan menghasilkan produk yang selaras 

dengan visi dan misi radio. Sasaran audiens juga sebagai tolak 

ukur, untuk menentukan rencana yang akan dibuat. Berdasarkan 

riset, stasion radio dikota besar tidak dapat lagi menjadi media 

yang bersifat umum yang membidi semua kalangan atau lapisan 

masyarakat. Stasiun radio dikota besar harus membidik audies 

secara khusus, seperti kalangan remaja, perempuan, kalangan 

pembisnis dan lain-lain. Pengelola media penyiaran harus mengacu 

pada pernyataan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Banyak 

perusahan yang telah memiliki visi dan misi atau tujuan yang 

tertulis jelas baik yang berjangka waktu menengah maupun yang 

berjangka pangjang.
16

 

b. Pemograman 

Pemograman merupakan sebuah proses yang bertujuan 

untuk mengatur program agar program menjadi lebih baik kegiatan 

ini meliputi penentuan bentuk format, isi, serta dan cara 

penanganan program yang telah dibuat. Format adalah penyajian 

program dan music yang memiliki ciri-ciri tertentu oleh stasiun 

radio.
17

 Penyusunan format bisa menjadikan kunci daya tarik 

tersendiri terhadap audiens, melalui program yang berlansung akan 

membentuk image radio tersebut. 
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 Masduki, Menjadi Broadcaster Profesional, 2004, hlm 46. 
16
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c. Penganggaran 

Mencapai tujuan atau target tertentu diperlukan 

perencanaan anggaran. Dalam perencanaan anggaran semua biaya 

yang akan dikeluarkan akan dihitung dengan baik. Baik itu biaya 

produksi, gaji karyawan dan biaya lain yang diperlukan untuk 

membeli peralatan yang rusak. Anggaran masuk seperti 

pemasangan iklan yang ditetapkan dengan tarif tertentu. Klien 

yang ingin memasang iklan biasaya mereka meminta memasang 

iklan pada program yang banyak diminati oleh para pendengar. 

Perencanaan sangat terkait sekali dengan anggaran yang disediakan 

untuk mencapaitujuan atau target tertentu yang di tetapkan pada 

tahap perencanaan.
18

 

2. Oganizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisaisan adalah proses menyusunan struktur 

organisasi yang sistematis sesuai dengan tujuan organisai, sumber daya 

yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.
19

Pengelompokan 

orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung 

jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka 

menciptakan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Tidak ada standar baku yang berlaku umum atas struktur 

organisasi suatu stasiun penyiaran. Struktur organisasi itu sangat 

rergantung pada skala kegiatan. Organisasi stasiun penyiaran biasanya 

terdiri atas beberapa bagian atau departemen. Suatu departemen suatu 

stasiun penyiaran biasanya dipimpin oleh seorang manejer atau 

direktur yang membawahi sejumlah bawahan.
20

 Didalam 

pengorganisasian stasiun penyiaran sarana dan prasarana dibutuhkan 

orang-orang yang dapat mengurus bagian peralatan penyiaran, seperti 

softwere ataupun hardwere. Pada bidang ini semua anggota akan 
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19
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20
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mempersiapkan bagian alat dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh 

masing-masing bidang agar proses produksi berjalan dangan lancer. 

3. Actualiting (Pergerakan) 

Actualiting merupakan upaya pengerahan sambal meransang 

para anggota kelompok agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

gairah atau semangat. Mengerahkan kegiatan-kegiatan sedemikian 

rupa sehingga anggota kelompok itu memiliki aktifitas serta kreatifitas 

dalam melaksanakan rencana dan menggapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Upaya pengarahan tersebut dapat berupa pengeluaran 

perintah, intruksi maupun memberi konseling (bimbingan) agar 

awalnya merasa tergerak hatinya untuk melaksanakan tugas-tugas 

dengan baik. Dalam menetapkan tujuan, pengelola media penyiaran 

harus mengacu kepada pernyataan misi organisasi atas perusahaan. 

Banyak perusahaan yang telah memiliki misi atau tujuan yang 

dinyatakan secara tertulis. Pernyataan misi berisi suatu satu atau 

beberapa kalimat singkat dan jelas. Suatu pernyataan misi perusahaan 

biasanya memiliki karakteristik untuk menunjukkan kepedulian 

perusahaan atau organisasi kepada masyarakat. Dengan kata lain, 

melalui pernyataan misi, perusahaan ingin menunjukkan tanggung 

jawab sosialnya kepada masyarakat.
21

 

4. Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan akan dilakukan oleh pimpinan atau bagian yang 

memang diberi andil untuk mengawasi tugas pegawai. Penagawasan 

ini diharapkan dapat berguna untuk kemajuan suatu lembaga atau 

perusahaan tersebut. Hal ini sesuai menurut Robert J. Mocker definisi 

pengawasan adalah: “Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja dan pengambilan tindakan yang 
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dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai engan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut”.
22

 

Macam – macam pengawasan dalam manajemen adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengawasan internal 

Adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap 

pekerja terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya. 

b. Pengawasan eksternal 

Adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau 

bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang 

diawasi, biasanya bagian yang lebih tinggi.
23

 

Dalam penelitian ini manajemen radio IKMI 90,8 FM harus 

mengetahui fungsi manajemen perusahaan dengan baik, berupa 

perencanaan program kerja. Penelitian ini meliputi perencanaan atau 

penyusunan rencana kerja serta manajemen dan bagaimana program-

program yang disajikan dalam pengelolaan radio IKMI 90,8 FM. 

2. Program Siaran 

Program atau acara merupakan faktor yang membuat audien 

tertarik untuk mengikuti siaran yang disiarkan oleh stasiun penyiaran baik 

itu radio maupun televisi. Program siaran merupakan bentuk pemikiran ide 

yang dikelola sedemikian rupa hingga membentuk sebuah program siaran 

berupa audio visual. 

Hinca mengatakan bahwa program acara siaran radio adalah hasil 

dari gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, 

berupa program yang teratur dan berkisinambungan. Program acara siaran 

diatur untuk : 

a. Menjunjung tinggi pelaksanaan pancasila dan undang-undang dasar 

negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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 Ernie  Tisnawati Sule, Pengantar Manajemen, 2006, Jakarta, hlm 317. 
23
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b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati 

diri bangsa. 

c. Meningkatkan sumber daya manusia. 

d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Meningkatkan kesadaran ketaatan hokum dan disiplin nasional. 

f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat 

dalam membangun nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan 

hidup. 

g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang 

sehat dibidang penyiaran. 

h. Mendorong meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat, 

meujutkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era 

globalisasi. 

i. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. 

j. Memajukan kebudayaan nasional.
24

 

Membuat sebuah program siaran radio, harus mengetahui isi dari 

acara siaran, sasaran pendengar dan format lagu. Hal ini bertujuan agar 

dalam pelaksanaannya kita betul-betul mengerti dan tahu dari program 

acara siaran yang kita bawakan. Tujuan dari program siaran radio yang 

dibuat adalah untuk menarik pendengar, mempertahankan sebanyak 

mungkin khalayak pendengar dan menyajikan program yang berkualitas 

(teknis, berita, informasi dan hiburan). Hal ini dapat diwujutkan jika radio 

terus menerus mengasah kreatifitasnya, dapat menggagas citra visual 

secara verbal mengingat radio hanyalah audio. Mampu membangun 

imajinasi pendengar dengan tuturan yang bernuansa, suara dan bunyinya 

yang terkait dengan objek komunikasi. 

 

                                                             
24
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3. Radio 

a. Pengertian Radio 

Menurut Max Well yang dikenal dengan “Father of wireless” 

mengemukakan bahwa radio merupakan suatu gelombang magnetis 

yang dapat mengarungi ruang angkasa secara gelombang dengan 

kecepatan tertentu diperkirakan sama dengan kecepatan cahaya yaitu 

186.000 mil/detik
25

. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai siaran 

(pengiriman) suara atau bunyi melalui udara. Sedangkan radio dalam 

istilah secara umum tepatnya radio siaran (broadcasting radio) 

merupakan salah satu jenis media massa, yakni sarana atau saluran 

komunikasi massa, seperti halnya surat kabar, majalah, dan televisi.
26

  

Radio merupakan salah satu media komunikasi massa yang 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan berupa berita, hiburan, 

pendidikan, iklan dan sebagainya, agar pesan yang disampaikan 

kepada audiens terdengar ada tiga komponen yaitu mikrofon, 

rangkaian pemancar, dan antenna pemancar. Secara ringkas, cara kerca 

penyiar radio adalah sebagai berikut: 

1) Mikrofon mengubah bunyi menjadi sinyal listrik. 

2) Rangkaian pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang 

elektromagnetik. 

3) Antena pemancar akan menyebar luaskan sinyal gelombang 

elektromagnetik 

Kehadiran radio ditengah masyarakat merupakan salah satu 

bukti bahwa radio merupakan alat yang penting dalam menyampaikan 

informasi secara luas dan mudah kepada khalayak umum. 

Selain sebagai media informasi radio juga dapat dijadikan 

sebagai pendapatan atau penghasilan baik secara individu, kelompok, 

pemerintahan dan lain sebagainya, oleh karena itu seorang manajemen 

                                                             
25

 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori  dan Praktek, 1990, Bandung, hlm 21. 
26
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radio dituntut untuk meningkatkan mutu siaran dan program siaran 

sehingga dapat menarik perhatian masyarakat khususnya pada 

masyarakat pendengar. Begitu juga pada radio IKMI 90,8 FM yang di 

miliki secara pribadi yang bersifat swasta, dimana radio ini 

mempunyai saingan dengan radio yang bergerak dibidang dakwah 

lainnya, sehingga harus mampu bersaing. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya 

penelitian ini hanyalah membahas bagaimana manajemen program 

siaran radio dalam memproduksi program-program yang diminati oleh 

pendengarnya.  

b. Karakteristik Radio 

Pesan yang disampaikan menggunakan radio sebagai sarananya 

komunikasi massa mempunyai gaya tersendiri, yakni apa yang disebut 

broadcast style atau gaya radio siaran. Gaya radio siaran ini 

disebabkan oleh sifat radio siaran yang mencakup : 

1) Auditori 

Sifat auditori itu sebagai konsekuensi dari radio siaran 

untuk di dengar. Karena kemampuan mendengar manusia itu 

terbatas, maka pesan komunikasi melalui radio siaran diterima 

dengan selintas. Penengar tidak akan dapat mendengar kembali 

(rehearing) informasi yang tidak jelas diterimanya, karena ia tidak 

biasa meminta kepada komunikator atau penyiar untuk mengulang 

kembali informasi yang hilang tersebut, kecuali ia merekamnya. 

2) Radio is the Now 

Ditinjau dari nilai aktualitas berita, mestinya radio siaran 

dibandingkan dengan media massa yang lain adalah paling actual. 

Selain hitungan waktunya dalam detik, proses penyampaian 

pesannya lebih simple. 

3) Imajinatif  

Karena hanya indra pendengar oleh khalayak, dan pesannya 

pun selintas, maka radio siaran dapat mengajak komunikannya 
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untuk berimajinasi. Dengan kata lain, pendengar radio siaran 

bersifat imajinatif. 

4) Akrab  

Sifat radio siaran yang lainnya adalah akrab atau intim. 

Seorang penyiar radio seolah-olah berada di kamar pendengar, 

menemani pendengar yang sedang belajar atau mengerjakan 

pekerjaan kantor, dan mengingatkan pendengar bahwa waktu 

sudah larut malam, jangan lupa mematikan kompor, menutup 

jendela dan lain-lain. Dengan akrab dan cekatan dengan acara-

acara yang bervariasi, mulai dari acara yang informatif sampai 

acara-acara hiburan yang menggembirakan. 

5) Gaya Percakapan 

“Keep it simple, keep it short, keep it conversational” 

(Newsom,1985:107) adalah rumus-rumus penulisan berita radio. 

Penyiar radio seolah-olah bertemu ke rumah atau menemui 

pendengarnya dimana pun mereka berada. Dalam keadaan 

demikian tidak mungkin ia berbicara dengan semangat dan 

berteriak. Sekalipun pesannya didengar ribuan orang, tapi 

pendengarnya berada di tempat yang terpisah dan bersifat pribadi. 

Penyampaian pesannya pun harus bergaya percakapan 

(conversational style). Karena itu, menulis naska radio siaran 

haruslah sebagaimana kita berbicara kepada khalayak sasaran 

(write the way you talk). 

6) Menjaga Mobilitas 

Kita jarang mendengarkan acara radio siaran dengan cara 

duduk mendekatkan telinga pada pesawat radio. Pada umumnya 

kita mendengarkan radio sambal melakukan aktivitas lain.
27
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c. Program Radio 

Tingginya tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar  

dalam merebut perhatian audien. Program radio harus dikemas 

sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak 

mungkin orang. Jumlah stasiun radio yang semakin banyak 

mengharuskan pengelola stasiun radio untuk semakin jeli membidik 

audiennya. Setiap produk program harus mengacu pada kebutuhan 

audien yang menjadi target stasiun radio.  

Hal ini pada akhirnya menentukan format stasiun penyiaran 

yang harus dipilih, format siaran dapat ditentukan dari berbagai aspek, 

misalnya aspek demografis audien seperti kelompok umur, jenis 

kelamin, profesi, hingga geografis. Berdasarkan pembagian tersebut, 

maka muncullah stasiun penyiaran berdasarkan kebutuhan kelompok 

tersebut.
28

 

Seluruh format stasiun radio itu dapat dikelompokkan kedalam 

tiga kelompok besar, yaitu : format music, format informasi, dan 

forman khusus (specialty).
29

Pada umumnya stasiun radio memproduksi 

sendiri program siarannya, hal ini menyebabkan stasiun radio hamper-

hampir tidak pernah melibatkan pihak-pihak luar dalam proses 

prduksinya. Memproduksi program radio memerlukan kemampun dan 

keterampilan sehingga menghasilkan produksi program yang menarik 

didengar. 

Secara umum program radio terdiri atas dua jenis, yaitu musik 

dan informasi. Kedua jenis ini program ini kemudian dikemas dalam 

berbagai bentuk yang pada intinya harus bias memenuhi kebutuhan 

audien dalam hal musik dan informasi. 

Karakter siaran radio yang terbentuk memilik keunggulan 

sekaligus kelemahan yang selalu dimiliki setiap radio siaran, karena 

menjadi rambu-rambu untuk memajukan radio tersebut. Dengan 

                                                             
28
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memehami karakter radio siaran setiap program-program yang ada, 

guna untuk mempermudah menentukan cara pendekatan khalayak 

pendengar. 

4. 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 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.
30

 

b. Komponen-komponen Dakwah di Radio 

Agar dakwah dapat dilaksanakan dan berjalan maka harus 

mengandung komponen-komponen sebagai berikut : 

a) 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.  

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 : 

1. Integritas kepribadian, yaitu kepribadian yang merupakan kesatuan 

antara ilmu, iman dan amal. 

2. Kemampuan intelektualitas yang tinggi, paham tentang masalah-

masalah kemasyarakatan, serta kaya akan konsepsi pemecahan 

masalah. 
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3. Keterampilan mewujudkan konsepsi Islam sebagai program dalam 

kehidupan nyata, menjadikan Islam sebagai program pemecahan 

masalah-masalah kemasyarakatan dan umat manusia, sehingga 

masyarkat merasakan secara langsung Islam sebagai 

rahmatan   

lil’alamin.
31

 

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. 

b) Objek 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. 

c) 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 : 
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1. Aqidah Islam yang meliputi rukun iman dan rukun Islam 

2. Ibadah, akhlak, dan mua’malah yang meliputi hukum niaga, 

munakahat, warisan, jinayat, khalifiyah, jihad dan sosial 

ekonomi.
32

 

d) 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.
33

 

Metode dakwah radio yaitu cara yang ditempuh oleh subyek 

dakwah dalam melaksanakan kegiatan dakwah  yang berupa dialog 

interaktif, ceramah monolog, talk show dan sebagainya. 

e) Media Dakwah 

Media dakwah yaitu alat yang menjadi saluran untuk  

menghubungkan ide dengan obyek sasaran. Media dakwah yang 

digunakan disini adalah radio konvensional. Media radio digunakan 

untuk menghubungkan ide melalui frekuensi modulator (FM) yang 

diterima di pesawat radio pada umumnya. Media dakwah di radio 

dapat berupa segala peralatan yang ada di radio seperti mikrofon, 

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

digunakan dalam  menyampaikan ide dan pesan dakwah kepada 

obyek sasaran dakwah 

f) Logistik Radio 

Logistik dakwah di radio yaitu dana yang diperlukan dalam 

rangka dakwah. Dana ini prosentase terbesar diperoleh dari pemasang 

iklan melalui pensponsoran program siaran. 
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B. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Reza (2015) dengan judul 

“Strategi Manajemen Media Radio Pas Fm Solo Dalam Meningkatkan Kinerja 

Kualitas Penyiar Untuk Menjaga Eksistensi Radio” mendapatkan hasil bahwa 

adalam meningkatkan kinerja serta kualitas penyiar radio  Pas Fm Solo 

melakukan analisa program masalah yang muncul, memberikan seminar 

pengetahuan penyiar kepada karyawan khususnya pada penyiar acara pada 

jam primetime, serta melatih dan mengasah vocal,pernapasan,pengucapan 

pada waktu-waktu yang ditetapkan.
34

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Nursyabani Hamzah (2011) 

dengan judul “ Evaluuasi Manajemen Penyiaran Guna Memperbaiki Proses 

Produksi Di Radio Global 89,7 Fm Bandung” ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana manajemen penyiaran di radio Global  Bandung dan menyesuaikan 

dengan fungsi manajemen secara umum. Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa memberikan inovasi baru dalam melakukan proses penyiaranan seperti 

melakuakn kegiatan on-air dari tempat-tempat umum dengan mendatangkan 

bintang tamu berupa penyanyi/artis yang dikenal oleh masyarakat. Dalam 

Proses pengorganisasian, pemerincian tugas masih kurang maksimal 

dikarenakan adanya tugas-tugas dan jabatan yang dirangkap oleh satu 

karyawan. Kurang maksimalnya pelatihan yang diberikan oleh pihak radio 

berdampak pada kegiatan proses siran.
35

  

Penelitian yang dilakukan oleh M. Afdal (2014) dengan judul “Strategi 

Manajemen Radio CBS 101 FM Dalam Menarik Minat Pendengar” 

mendapatkan hasil bahwa dalam menarik minat pendengarnya, radio CBS 101 

FM memiliki strategi manajemen dalam kegiatan penyiarannya. Adapun 

strategi yang dilakukan tersebut ialah dengan adanya Planning (perencanaan), 

Organizing (perorganisasian), Actualiting (penggerakan), Controlling 

(pengawasan). Dalam kegiatannya mencangkup kegiatan sebagai berikut, 
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menyusun program yang uptude dengan perkembangan zaman khususnya di 

dunia anak muda, baik dari gaya hidup, dari pengetahuan, dan juga wawasan. 

Menentukan tujuan program dengan sasaran yang sudah ditentukan, menyusun 

tujuan rencana kerja yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka 

panjang, menyusun jadwal kegiatan dan penyediaan sumber anggaran serta 

mengadakan pengawasan, evaluasi dan revisi terhadap rencana-rencana kerja 

dan program siaran.
36

 

Dari hasil penelitian yang dibuat oleh Ruth Debora Massie 

menunjukkan tentang Manajemen Program Siaran Dialog Interaktif di Kantor 

RRI Manado adalah sebagai berikut, menerapkan Tools Of Management atau 

6 M, yaitu Men, Money, Methods, Materials, Machine, dan Market . Mulai 

dari menentukan Men atau sumber daya manusia (crew dan narasumber) yang 

akan terlibat, Money atau anggaran dana yang diperlukan, Methods atau 

metode penyebarluasan siaran, Materials yang direncanakan melalui rapat 

produksi meliputi pemilihan topik, kriteria narasumber, durasi. Dan Machine 

atau alat - alat yang akan digunakan selama proses siaran, sampai kepada 

Market atau sasaran pendengar program siaran dialog interaktif. Menyusun 

secara terjadwal siapa saja crew yang akan terlibat dalam siaran Dialog 

Interaktif. Kesiapan moderator dan narasumber dalam menguasai topik yang 

akan dibahas, juga kesiapan secara teknis peralatan - peralatan studio harus 

sudah “ready” sebelum siaran dimulai. Dan melakukan pengawasan melalui 

monitor siaran, baik produser maupun pengarah acara bisa melihat apakah ada 

hal - hal yang harus diperbaiki, kemudian selanjutnya dengan adanya sharing 

sesama tim produksi, maka akan ada perbaikan kualitas atau koreksi - koreksi 

agar kedepannya lebih baik lagi.
37

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Missionaris Lukas 

mengenai Manajemen Stasiun radio Heartline FM Samarinda Dalam 
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Menjaring Pendengar Radio Di Kota samarinda. Mendapat suatu hasil yang 

dapat dipaparkan yaitu : 

1. Radio Heartline FM Samarinda dalam merencanakan pembuatan program 

acara dengan mengetahui prakiraan diwaktu yang akan datang, 

menetapkan tujuan dan tersampaikannya visi dan misi dari radio, 

menentukan konsep acara yang ditentukan dalam tim keseluruhan, 

penetapan komposisi pemilihan materi, penentuan Announcer pembawa 

program acara dan proses penjadwalan program acara. 

2. Radio Heartline FM Samarinda dalam pengorganisasian dalam 

pelaksanaan produksi program acara dipegang oleh bagian Bidang 

Program, Announcer yang memiliki keahlian khusus dalam bidang siaran. 

3. Penggerakkan atau kepemimpinan dalam pelaksanaan produksi dilakukan 

oleh Koordinator Program. 

4. Pengendalian dan evaluasi program acara secara keseluruhan dilakukan 

oleh Direktur Heartline FM Samarinda, pengendalian dan evaluasi secara 

Bidang Program dilakukan oleh Koordinator Program. Evaluasi program 

oleh Bidang Program dilakukan dalam waktu sebulan sekali dan dalam 

evaluasi Heartline FM Samarinda tidak bersifat baku. Evaluasi program 

secara keseluruhan dilakukan dalam waktu tidak menentu. 

5. Faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen stasiun radio Heartline 

FM Samarinda dalam menjaring pendengar radio di Kota Samarinda 

adalah keahlian yang dimiliki oleh Announcer dalam melaksanakan siaran 

dan juga peralatan siaran yang baik seperti pemancar yang dapat 

menembus jarak seluruh Kota Samarinda hingga luar Kota Samarinda. 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen dalam menjaring 

pendengar radio adalah gangguan teknis kelistrikan dan internet yang mati 

dan kurangnya komunikasi dengan narasumber.
38

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ruth Dikta Novriska, kemudian 

dilanjutkan dengan membahas bagaimana Manajemen Siaran Music“Music 
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Director” Radio Fresh 94,3 Fm Pekanbaru Dalam Mempertahankan 

Eksistensinya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan yang dilakukan oleh music director fresh radio 94,3 fm 

Perencanaan program yang dilakukan oleh music director mencakup 

pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka 

panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan 

program. Perencanaan program music mencakup pekerjaan 

mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang 

yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan 

program mengetahui kondisi khalayak masyarakat kota Pekanbaru yang 

mayoritas pekerja, tepat sekali Fresh 94,3 FM yang memiliki karakteristik 

program siarannya 100% Fresh, akan mampu menjadi radio masa depan 

sebab memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh radio lain. 

2. Pengorganisasian yang dilakukan oleh music director fresh 94,3 fm di 

dalam mempertahankan eksistensinya adalah melakukan positioning pada 

segmentasi. Segmentasi diperlukan agar Radio Fresh 94,3 Fm dapat 

melayani audiennya secara baik, memuaskan kebutuhan dan keinginan 

audien. 

3. Langkah-langkah pengarahan yang dilakukan music director radio fresh 

94,3 fm dalam proses pelaksanaan dalam penyiaran siaran music di dalam 

Fresh 94,3 Fm Pekanbaru meliputi: Penentuan Standar, Mengadakan 

Pemeriksaan, Mengadakan tindakan perbaikan dan pembetulan. 

4. Music Director Radio Fresh 94,3 Fm di dalam mempertahankan 

eksistensinya memfokuskan evaluasi siaran musiknya ke dalam 2 hal, 

yaitu berupa Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Kelompok.
39

 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian itu yaitu mengenai suatu konsep yang 

akan memberikan penjelasan terhadap teori dari majemen yang dilakukan oleh 

pihak Radio IKMI 90,8 FM. Dan hal yang menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini adalah bagaimana fungsi manajemen dijalankan dengan 

                                                             
39

 eJournal Ilmu Komunikasi, Ruth Dikta Novriska, Manajemen Siaran Musik Pada 

Music Director Radio Fresh 94,3 Fm Pekanbaru Dalam Mempertahankan Eksistensi, 2016 



 25 

seutuhnya yang dilakukan pihak Radio IKMI 90,8 FM. Yang dimulai dari 

Planning (perencanaan), Organizing (perorganisasian), Actualiting 

(penggerakan), Controlling (pengawasan). Untuk lebih jelas nya dapat dilhat 

pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Manajemen program siaran dakwah radio IKMI 90,8 FM 
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