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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dakwah menempati posisi yang sangat trategis dalam Islam. Dakwah 

merupakan media sosialisasi ajaran Islam. Sejauhnya masyarakat mengenal, 

menerima dan mengamalkan ajaran islam, tergantung dari aktifitas, efektifitas 

dan itensitas dakwah. Dengan kedudukan yang demikian penting ini, Allah 

menempatkan posisi seorang da’i pada tempat yang mulia.
1
 

Dakwah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pengamalan 

keislaman seseorang. Karena itu, tindakan dakwah dapat dilakukan dengan 

berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut bersesuaian dengan akidah 

ajaran islam. Inti tindakan dakwah adalah perubahan kepribadian seseorang, 

kelompok dan masyarakat. Perubahan kepribadian tersebut merupakan 

perubahan secara kultural yang merupakan akhir dari suatu proses tindakan 

dakwah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan tujuan dakwah seharusnya 

bersifat dinamis dan progresif yaitu sebagai suatu proses yang indikator 

keberhasilannya berbeda antara satu objek dakwah dengan objek dakwah yang 

lainnya. 

Dalam konteks kehidupan modren, media komunikasi amat penting 

keberadaannya. Bahkan, media, seperti yang diungkapkan oleh Marshall 

Mclluhan, adalah pesan (the medium is the message). Maksudnya, setiap 

media sebagai sebuah perpanjangan pikiran manusia, baik diakibatkan dari 

perubahan diri kita maupun pengaruh dari adanya teknologi baru. Sebagai 

contoh, seseorang yang menggunakan handpone yang berteknologi tinggi 

tentu akan memengaruhi penampilan dan gaya hidup seseorang. Artinya 

handpone sudah menunjukan pesan bahwa orang yang memilikinya adalah 

orang yang mampu dan berkelas. 
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Dalam persfektif dakwah, keberadaan media di perlukan untuk 

mengepektifkan kegiatan dakwah. Kebutuhan manusia terhadap media 

komunikasi bisa berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan tingkat 

kebutuhan, selera dan motivasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. 

Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka penyampaian dakwah 

hendaknya bisa di manfaatkan semua media yang ada sehingga dakwah bisa 

tersebar pada seluruh lapisan masyarakat.
2
 

Dalam rangka dakwah islamiyah, kita harus mampu berdialog dengan 

kebudayaan modern dan secara aktif mengisi dengan subtansi dan nuansa-

nuansa islami. Diera ini, kita akan mengetahui dengan sangat jelas keberadaan 

umat islam yang sebenarnya di seluruh penjuru dunia. Islam tidak melarang 

penggunaan komputer, internet dan teknologi informasi lainnya sepanjang 

dapat memberi nilai tambah dalam upaya pengabdian seorang hamba kepada 

Sang Pencipta. Dan islam sangat antisipatif terhadap manfaat yang diperoleh 

dari informasi.  

Informasi, menurut islam, sangat tidak terbatas. Dalam Al-qur’an 

disebutkan: 

                         

             

Artinya:  Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 

kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum 

habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan 

tambahan sebanyak itu (pula)". (Qs. Al-kahf: 109)
3
. 

 

Karena itu, perlu dikembangkan system dakwah menggunakan dan 

memilih teknologi informasi yang efisien dan bersih sesuai dengan koadrat 

umat manusia. Ini sudah tiba pada suatu masa dimana para da’i mendapat 

tantangan yang sangat konpleks untuk mencarikan solusi dalam memberikan 
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problem solving. Para da’i dituntut untuk dapat menerjemahkan dakwah yang 

modern, efektif dan efisien kepada masyarakat luas, maka islam semakin luas 

jangkauannya dan mudah dimengerti serta tidak disalah mengertikan oleh non-

muslim.
4
 

Media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, telah 

menjadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan modern. Istilah radio 

dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai media penyampaian 

informasi. Pada umumnya berbagai stasiun radio mengelolah sendiri 

programnya. Dari sinilah akan terjadi persaingan antar stasiun radio untuk 

menghasilkan program-program unggulan. 

Sistem penyiaran diberbagai Negara menjadi objek kajian menarik 

seiring makin signifikannya peran radio dan televisi.
5
 Radio sebagai media 

elektronik yang bersifat auditif dapat dinikmati oleh masyarakat, dimana 

media ini berperan dalam berkembang komunikasi dan informasi.
6
 Media 

radio dalam penggunaannya sangat efektif dan efisien, karena penyebaran 

informasi komunikasi dapat tersebar luas dengan cepat keberbagai kalangan 

masyarakat. Kelebihan media radio dengan media lain adalah jarak 

jangkauannya yang sangat luas dan murah meriah.
7
 

Penggunaan media dakwah yang tepat akan menghasilkan dakwah 

yang efektif. Penggunaan media dan alat-alat medern bagi pengembangan 

dakwah adalah suatu keharusan, antara lain: media cetak, media broadcasting, 

flim, media audiovisual, internet, maupun media elektronik lainnya. Selama 

ini penggunaan media dakwah dilakukan hanya secara apa adanya. Hal ini 

sangat tidak mendukung bagi kemajuan aktivitas dakwah. Media-media 

modern sudah selayaknya digunakan bagi aktivitas dakwah, agar dakwah 

dapat diterima oleh publik secara konprehensif.
8
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti radio yang 

mempunyai ambisi berdakwah yakni di Radio Utama 97.1 FM Bangkinang, 

yang beralamat  di Jl. D. I Panjaitan, No. 13, Kampar, Langgini, Bangkinang, 

Kabupaten Kampar. Radio Utama 97.1 FM bertugas program dakwah dengan 

pola strategi mereka sesuai dengan metode dakwah dengan tujuan menyeruh 

dan mengajak manusia di jalan Allah Swt sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam Alquran surat An-Nahl ayat 125. 

                             

                        

Artinya : Seruhlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikma dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q. S. An-nahl: 125)
9
. 

 

Radio Utama 97.1 FM Bangkinang adalah salah satu sarana 

komunikasi khususnya pada bidang dakwah Islam. Media penyiar radio adalah 

salah satu media yang efektif dalam mewujudkan cita-cita melestarikan 

keseluruhan budaya serta agama, semangat tujuan ini mengilhami seluruh 

budaya dan agama. Radio Utama 97.1 FM adalah salah satu media dalam 

mewujudkan cita-cita melestarikan keseluruhan budaya yang indah.  

Salah satu yang terpenting dalam sebuah radio adalah penyusunan dan 

pembuatan  program serta mampu mensegmentasikan acara berdasarkan 

audiensnya. Khususnya program-program islami yang disiarkan harus ekstra 

hati-hati karena khalayak dan audiens yang beragam. Penyampaian program 

siaran melalui radio dinilai lebih efektif, sebab selain praktis, program yang 

disampaikan juga dapat sampai dengan cepat kepada khalayak dalam hal ini 

adalah audiens atau pendengar. Namun program dan materi yang akan 

disampaikan akan lebih mengena apabila menggunakan media atau radio yang 

tepat.  
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Berdasarkan analisis peneliti distudio Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang bahwa program dakwah yang telah dilakukan Radio Utama 

selama ini menggunakan media radio 97.1 FM. Dan mampu mengambil posisi 

sebagai stimulator yang dapat mendorong pendengarnya untuk bertingkah 

laku dan bersikap sesuai dengan apa yang disampaiakan dengan pola strategi 

mereka sesuai dengan metode dakwah dengan tujuan menyeruh dan mengajak 

manusia dijalan Allah. Hal ini dibuktikan dengan adanya program acara  

islami. Untuk memaksimalkan efektifitas program-program islami, pastilah 

Radio Utama 97.1 FM Bangkinang memiliki strategi yang baik dalam 

program-progaram dakwah . Oleh karena itu, penting adanya penelitian 

strategi program dakwah yang dilakukan oleh Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang  agar sesuai dengan  kondisi perkembangan zaman dan alat 

teknologi dengan alasan di ataslah penulis ingin mengetahui tentang program 

dakwah radio utama 97.1 FM bangkinang. 

Maka dari itu peneliti ingin memfokuskan penelitian mengenai judul 

“Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang 

Kabupaten Kampar” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengertian istilah yang 

dipakai dalam penelitian ini, maka penulis membuat penegasan istilah guna 

memberikan penjelasan    tentang makna kata penulis maksud. 

Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan: 

1. Strategi 

Strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik, atau menuver yang 

dipergunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah. Untuk mencapai 

keberhasilan dakwah islam secara maksimal, maka diperlukan faktor 

penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat, sehingga 

dakwah islam mengena sasaran. Strategi dakwah yang digunakan dalam 

usaha dakwah, haruslah memperhatikan beberapa asas dakwah, agar 

proses dakwah dapat mengena sasaran dan mudah diterima oleh 
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masyarakat objek dakwah. Dengan strategi dakwah yang tepat maka 

proses dakwah islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat 

sebagai objek dakwah.
10

 

Menurut kamus lengkap besar bahasa indonesia Strategi adalah 

siasat yang diterapkan dalam peperangan; cara-cara yang dilakukan untuk 

memenangkan sesuatu; rencana yang cermat dan matang yang diterapkan 

untuk mencapai tujuan.
11

 

2. Program 

Program (programming) yang dimaksud dengan programming 

adalah suatu deretan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan 

dalam mencapai tujuan.
12

 

Program adalah suatu acara yang di siarkan melalui Radio Utama 

97.1 FM Bangkinang. 

3. Dakwah  

Dakwah menurut etimologi berasal dari kata bahasa arab da’a - 

yad’u – da’watan yang berarti: mengajak, menyeruh, dan memanggil.
13

 

Adapun dari tinjauan aspek terminologi, pakar dakwah Syekh Ali Mahpus 

mengartikan dakwah dengan mengajak manusia dengan kebaikan dan 

petunjuk Allah SWT, menyeruh mereka kepada kebiasaan yang baik dan 

melarang mereka dari kebiasaan buruk supaya mendapatkan 

keberuntungan didunia dan akhirat.
14

 

4. Radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi  elektromagnetik (gelombang 
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elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan 

bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena 

gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul 

udara).
15

 

5. Radio Utama 97.1 FM Bangkinang 

Radio Utama 97.1 FM Bangkinang merupakan salah satu program 

yang terdapat distudio radio bangkinang. Radio ini dapat didengar di 

frekuensi 97.1 FM  Bangkinang. Radio yang bersegmen untuk mengajak 

kejalan Allah, yang berada di alamat Jl. D.I Panjaitan, No. 13, Kampar, 

Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun pemilihan judul  dari sebuah penelitian yang diteliti oleh 

penulis adalah: 

a. Permasalahan ini menarik untuk di teliti oleh penulis karena berhubungan 

dengan Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang dan 

sangat berkaitan dengan jurusan penulis adalah Manajemen Dakwah. 

b. Permasalahan ini menarik untuk diteliti oleh penulis karena permasalahan 

ini belum pernah di teliti khususnya mengenai Strategi Program Dakwah 

Radio Utama 97.1 FM Bangkinang. 

c. Permasalahan yang dibahas penelitian ini menurut pertimbangan 

kemampuan penulis dapat di laksanakan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana 

Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang  Kabupaten 

Kampar”?. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari sebuah penelitian yang diteliti oleh penulis adalah: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Program Dakwah 

Radio Utama 97.1 FM Bangkinang. 

b. Untuk mengkaji secara mendalam Strategi Program Dakwah Radio 

Utama 97.1 FM Bangkinang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari sebuah penelitian yang diteliti oleh penulis adalah: 

a. Untuk melihat dan mengetahui secara ilmiah dalam mengembangkan 

pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah. 

b. Untuk menambahkan wawasan penulis dalam bidang manajemen 

dakwah dan sebagai syarat mendapat gelar keserjanaan. 

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam 

mengembangkan ilmu metodologi yang di miliki. 

c. Untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak manajemen 

lembaga dakwah  yang lain dalam Strategi Program Dakwah Radio 

Utama 97.1 FM Bangkinang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah 

di atas. Maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara 

sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak 

kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab 

permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang 

telah di tetapkan, maka dari pada itu penulis menyusun sistematika penulisan 

ini dalam enam bab adalah: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

   Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 
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BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

   Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan    

kerangka pikir. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

   Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, validasi data, teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

   Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

   Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, 

yang berjudul Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang Kabupaten Kampar. 

BAB VI :  PENUTUP  

   Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran. 

DAFTAR FUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 


