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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kerangka Teori 

Untuk mengetahui Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang Kabupaten Kampar, maka terlebih dahulu penulis menguraikan 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan landasan untuk 

menganalisa masalah-masalah yang terjadi. 

1. Strategi 

Kata strategi barasal dari bahasa yunani “Strategia” yang diartikan 

sebagai “the art of the general”. Namun akhirnya, strategi berkembang 

untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, 

budaya, dan agama. Strategi ini dalam segala hal di gunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala 

perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.
16

 

Strategi merupakan langkah-langkah atau tindakan tertentu yang 

dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan. Mengenai hal ini secara 

teoritis, strategi dapat diartikan dengan beragam sudut pandang, seperti: 

a. Strategi merupakan suatu kegiatan, didalamnya terdapat upaya-upaya 

yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk 

memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang diinginkan 

atau telah ditentukan.  

b. Strategi sebagai suatu rencana, yaitu pedoman atau acuan yang 

dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-

tujuan yang ditetapkan.
17

 

c. Strategi sebagai suatu sistem, merupakan satu kesatuan rencana dan 

tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan 

untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

                                                             
16

Rafi’udin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2001), 76-77. 
17

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta: 2002), 167. 
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d. Strategi sebagai pola pikir, merupakan suatu tindakan yang dilandasi 

oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal 

untuk rentang waktu yang tidak pendek. 

Agar perubahan yang dilakukan berlangsung dengan sukses, 

formulasi strategi (strategy formulation) menjadi satu kebutuhan. Fungsi 

formulasi strategi dalam konteks ini lebih menitik beratkan pada upaya 

memberikan bahasa dan pemahaman serta sudut pandang yang sama. 

Dengan bahasa, pemahaman dan sudut pandang yang sama 

memungkinkan pelaku-pelaku perubahan dalam organisasi dalam aktivitas 

penerapan manajemen pengetahuan sebagai satu kesatuan yang bersifat 

menyeluruh. Di sinilah kemudian diperlukan kemanpuan untuk melihat 

kondisi saat itu serta visi bersama ke depan yang memungkinkan pelaku 

yang mengembangkan manajemen pengetahuan untuk mengisi 

kesenjangan yang ada.
18

 

Strategi menurut Arifin, keseluruhan keputusan kondisional 

tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi, 

merumuskan strategi dakwah, berarti memperhitungkan kondisi dan stuasi 

(ruang dan waktu) yang dihadapi di masa depan, guna mencapai efektifitas 

atau mencapai tujuan. Dengan strategi dakwah, berarti dapat di tempuh 

beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan 

perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat.
19

 

Penentuan strategi dakwah juga bisa berdasarkan surat Al-Baqarah 

ayat 129, Ali-Imron ayat 164, dan Al-Jumu’ah ayat 2. Ketiga ayat ini 

memiliki pesan yang sama yaitu tentang tugas para Rasul sekaligus bisa 

dipahami sebagai strategi dakwah. 

                                                             
18

Sangkala, Knowledge Manajemen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 179-185. 
19

 Prof. Dr. Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Study Komunikasi,(Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011),  227-228. 
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Artinya:  Wahai tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari 

kalanganmereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-

ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka alkitab (Al-

qur’an) dan al-hikmah (As-sunah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha 

bijaksana. (QS. al-baqarah: 129.)
20

 

 

                       

                         

         

Artinya:  Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-

orang beriman kepada Allah mengutus di antara mereka 

seorang rasul dari golongan mereka sendir, yang membacakan 

kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, 

dan mengajarkan kepada mereka alkitab danal-hikmah. Dan 

sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Ali 

Imran:164).
21

 

 

                        

                           

Artinya:  Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta hurup seorang 

Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat nya 

kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka 

kitab dan Hikmah (As-sunnah). Dan sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. al-

jumu’ah: 2)
22

 

                                                             
20

Imam Assobar, Kitabul Akbar Menggunakan Khat Madinah Al-qur’an dan Terjemahan,  

20 
21

Imam Assobar, Kitabul Akbar Menggunakan Khat Madinah Al-qur’an dan Terjemahan,  

71 
22

Imam Assobar, Kitabul Akbar Menggunakan Khat Madinah Al-qur’an dan Terjemahan,  

553 
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Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan tiga strategi dakwah yaitu: 

a. Strategi Tilawah (membacakan ayat-ayat Allah SWT), Dengan strategi 

ini mitra dakwah diminta mendengarkan penjelasan pendakwah atau 

mitra dakwah membaca sendiri pesan yang  ditulis oleh pendakwah. 

b. Strategi Tazkiyah (menyucikan jiwa), Jika strategi tilawah melalui 

indara pendengaran dan indara penglihatan, maka startegi tazkiyah 

melalui aspek kejiwaan. Salah satu misi dakwah adalah menyucikan 

jiwa manusia. Kekotoran dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik 

penyakit hati maupun badan. Sasaran strategi ini bukan pada jiwa yang 

bersih, tetapi pada jiwa yang kotor. Tanda jiwa yang kotor dapat dilihat 

dari gejala jiwa yang tidak stabil, keimanan yang tidak istiqomah 

seperti ahklak tercela lainnya seperti serakah, sombong, kikir, dan 

sebagainya. 

c. Strategi Ta’lim (mengajarkan Al-qur’an dan Al-hikmah), Strategi ini 

hampir sama dengan strategi tilawah, yakni keduanya 

mentransformasikan pesan dakwah. Akan tetapi, strategi ta’lim bersifat 

lebih mendalam, dilakukan secara formal dan sistimatis. Artinya, 

metode ini hanya dapat diterapkan pada mitra dakwah yang tetap, 

dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara bertahap, 

serta memiliki target dan tujuan tertentu. 

Setiap strategi membutuhkan perencanaan yang matang, dan 

membutuhkan penyesuaian yang tepat, yakni dengan memperkecil 

kelemahan dan ancaman serta memperbesar keunggulan dan peluang.
23

 

2. Radio 

A. Radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi  elektromagnetik (gelombang 

elektromagnetik). Radio dipandang sebagai “kekuatan kelima “ (the fifth 

estate) setelah lembaga eksekutif (pemerintah), legislative (parlemen), 

yudikatif (lembaga peradilan), pres dan surat kabar. Hal itu antara lain 

                                                             
 

23
Prof. Dr. moh Ali Aziz, M. Ag. Edisi Revisi Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 

2009), 353-356. 
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karena radio memiliki kekuatan langsung, tidak mengenal jarak dan 

rintangan, dan memiliki gaya tarik sendiri, seperti kekuatan suara, music, 

dan efek suara. 

Komunikasi yang dilakukan di radio seperti halnya dimedia massa 

lain adalah komunikasi massa, yakni komunikasi kepada orang banyak 

(massa, public) dengan menggunakan media (communicating with media). 

Meskipun komunikasi yang dilakukan tergolong komunikasi massa, 

namun “gaya” komunikasi diradio harus berupa komunikasi personal atau 

antar pribadi (interpersonal communication) karena pendengar radio, 

meskipun banyak, harus dianggap hanya seorang individu layaknya teman 

dekat. Prinsip utama siaran radio adalah visualisasi, yakni berimajinasi, 

membayangkan “berbicarakan kepada seorang pendengar yang duduk 

didepan kita”. 

Karena termasuk media massa, radio juga memiliki kerakteristik 

media massa. 

a. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada public, khalayak, atau orang 

banyak. Siapa saja bisa mendengarkan siaran radio. Tidak ada batasan 

tentang siapa yang boleh dan tidak boleh mendengarkan. 

b. Universalitas, pesannya bersiafat umum, tentang segala aspek 

kehidupan dan semua peristiwa diberbagai tempat, juga menyangkut 

kepentingan umum karena sasaran dan pendengaran orang banyak 

(masyarakat umum). 

c. Periodesitas, tetap atau berkala misalnya harian atau mingguan. Radio 

mengudara secara periodic, misalnya 19 jam setiap hari: mulai pukul 

05.00 pagi hingga pukul 12.00 malam. 

d. Kontiunitas, berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan 

periode mengudara atau jadwal terbit. 

e. Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau lapoaran 

peristiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti 

kecepatan penyampaian informasi kepada public.
24

 

                                                             
24

Asep Syamsul M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio Basic Announcing,  17-19. 
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Kemajuan media komunikasi modren tersebut dewasa ini telah 

memungkinkan manusia diseluruh dunia untuk dapat saling 

berkomunikasi. Radio dan televisi sebagai media penyiaran merupakan 

salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya 

dalam jumlah yang sangat banyak.  

Perkembangan teknologi informasi yang mendukung media massa 

juga mempunyai dampak positif dan negatif. Segi positifnya jarak, ruang 

dan waktu bukan menjadi penghalang bagi terselenggaranya berita yang 

aktual, dan informasi cenderung didapat secara lebih cepat di era 

globalisasi. Dalam era globalisasi media massa dan informasi, dunia 

menyaksikan peranan telekomunikasi dan media elektronik yang sangat 

pantastik. Dunia menjadi komopolitan dan manusia saling mempengaruhi 

dalam hal prilaku. 

Salah satu media yang bisa di gunakan dalam kegiatan dakwah 

adalah radio. Hampir seluruh radio siaran yang menyelenggarakan siaran 

diindonesia menyajikan informasi, edukasi, dan hiburan. Siaran 

keagaamaan termasuk fungsi edukasi. Dalam sejarahnya, RRI Jakarta 

ketika kebangkitan orde baru, menjadi sangat terkenal dengan acara siaran 

“kuliah shubuh” yang di selenggarakan oleh almarhum buya Hamka. 

Dalam hal ini, da’i sebagai seorang komunikator dalam melakukan 

aktifitas dakwahnya menyampaiakan pesan-pesan ajaran agama 

(massage), harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 

karakteristik radio yang dipergunakan sebagai media untuk menyampaikan 

pesannya. Sebagai media komunikasi, radio siaran dapat dikatakan efektif 

dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada pendengar. Hal ini 

karena: 

a. Memiliki daya langsung 

Pesan dakwah dapat di sampaikan secara langsung kepada 

khalayak. Proses penyampaiannya tidak begitu kompleks. Dari 

ruangan siaran di studio melalui saluran modulasi diteruskan ke 

pemancar lalu sampai ke pesawat penerima radio. Pesan dakwah 



 16 

langsung diterima dimana saja, dikantor, dikamar, didalam mobil, dan 

lain-lain. 

b. Memiliki daya tembus 

Siaran radio menjangkau wilayah yang luas. Semakin kuat 

pemancaranya semakin jauh jaraknya. Pemancar yang bergelombang 

pendek (short wave) dengan kekuatan 500-1000 kw dengan arah 

antenna tertentu dapat menjangkau seluruh dunia. 

c. Memiliki daya tarik 

Daya tarik media radio siaran iyalah terpadunya suara manusia, 

suara music, dan bunyi tiruan (sound effect) sehinggah mampu 

mengembangkan daya reka pendengarnya. Sebuah sandiwara radio 

yang dikemas secara baik akan mampu menarik pendengarnya. 

Berdakwah dengan mempergunakan paket produksi sandiwara radio 

cukup efektif. Banyak sandiwara radio yang berisi dakwah, antara 

dalam tahun 1950-an adalah sandiwara radio yang berjudul “sinar 

memancar dari jabbar nur” karya almarhum penyair Bahrum 

Rangkuti.
25

 

B. Gaya radio 

Radio siaran adalah untuk “makanan” telinga, untuk di dengarkan, 

hal-hal yang dapat dipahami melalui indera telinga. Karena itu apa yang 

disajikan untuk dibaca belum tentu dapat dimengerti apabila dihidangkan 

melalui radio siaran. Untuk radio siaran terdapat gaya tersendiri, yakni 

yang disebut  “radio style” atau “gaya radio”. Di Amerika Serikat tempat 

lahirnya radio style sudah terdapat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk 

dan susunan kalimat untuk radio siaran, kata-kata yang boleh 

dipergunakan dan yang harus dihindarkan pemakaiannya.  

Factor apakah yang menyebabkan timbulnya “radio style” ? factor 

tersebut ialah: 

 

 

                                                             
25

 Drs. Samsul Munir Amin, M.A. Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam,  189-192. 
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1. Sifat radio siaran 

Dalam rangka memproduksi siaran perlu diperhatikan sifat-

sifat radio seperti : 

a. Auditori, sifat radio siaran adalah auditori, untuk didengar, karena 

hanya untuk didengar, maka isi siaran yang sampai ditelinga 

pendengar hanya sepintas lalu saja. Pendengar yang tidak mengerti 

sesuatu uraian dari radio siaran tak mungkin memintak kepada 

pembicara agar mengulanginya lagi. 

b. Mengandung gangguan, memang radio siaran tidak merupakan 

media sempurna. Komunikasi melalui radio siaran tidak akan 

sesempurna seperti komunikasi antara dua orang secara 

berhadapan. Kalau tidak bersifat alamiyah, maka gangguan itu 

bersifat teknis. Gelombang radio yang ditimbulkan oleh pancaran 

pemancar radio mendapat pengaruh dari sinar matahari. Akibatnya 

ialah isi siaran tidak dapat dipancarkan oleh gelombang yang 

mendukungnya secara leluasa. 

c. Akrab, radio siaran bersifat akrab, intim. Seorang penyiar radio 

seolah-olah berada dikamar pendengar yang dengan penuh hormat 

dan cekatan menghidangkan acara-acara yang menggembirakan 

kepada penghuni rumah. Setiap suara yang keluar dari setiap 

pesawat radio seolah-olah diucapkan oleh orang ada disitu. 

Bagaikan seorang tamu yang datang beranjang-sana. Pendengar 

bersama penceramah atau juru hibur bersama-sama berada didalam 

rumah. Mereka seolah-olah teman akrab. 

2. Sifat pendengar radio 

Pendengar adalah sasaran komunikasi massa melalui media 

radio siaran. Komunikasi dapat dikatakan efektif, apabila pendengar 

terpikat perhatiannya, tertarik terus minatnya, mengerti. Tergerak 

hatinya dan melakukan kegiatan apa yang diinginkan sipembicara. 

Berikut ini adalah sifat-sifat pendengar radio siaran yang turut 

menentukan gaya bahasa radio:
26

 

                                                             
26

Drs, Onong Uchjana Effendi. M.A. Radio Siaran Teori dan Praktek, (Bandung: CV. 

Mandar Maju, 1990). 80-84. 
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a. Heterogen, massa pendengar terdiri dari orang-orang yang berbeda 

usia, ras, suku, agama, strata social, latar belakang social-politik-

budaya, dan kepentingan. 

b. Pribadi, pendengar adalah individu-individu, bukan tim atau 

organisasi. Karenanya komunikasi yang berlangsung bersipat 

interpersonal, yakni. 

c. penyiar dengan pendengar, dengan gaya “ngobrol”. 

d. Aktif, pendengar radio siaran tidak pasif, tetapi berpikir, dapat 

melakukan interpretasi, dan menilai apa yang didengarnya. 

e. Selektif, pendengar dapat memilih gelombang, frekuensi, atau 

stasiun radio mana saja sesuai dengan selera.
27

 Pabrik pesawat 

radio menyadari hal itu, maka setiap pesawat radio dilengkapi 

dengan alat yang memungkinkan mereka melakukan pilihannya 

itu. Dengan memutar knop jarum gelombang pada pesawat 

radionya, pendengar dapat mencari apa yang disenanginya, baik 

program music maupun uraian atau drama, siaran dalam negeri 

maupun luar negeri. 

3. Program Dakwah 

Program (programming) yang dimaksud dengan programming 

adalah suatu deretan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan 

dalam mencapai tujuan.
28

 pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam 

menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan guna mencapai maksud dan 

tujuan tersebut. manajer memperkuat langkah tindakan yang akan diambil 

menurut prioritas pelaksanaannya. 

Program merupakan rangkain bulat da’i tujuan prosedur, 

kebijakan, peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang harus 

diambil, berbagai sumber daya yang harus dimanfaatkan, dan unsu-unsur 

lain yang diperlukan untuk melaksanakan suatu arah tindakan yang 

ditentukan. 

                                                             
27

Asep Syamsul M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio Basic Announcing, 21-22. 
28

E. K. Mochtar Efendi, Manajemen  Suatu  Pendekatan Berdasarkan  Ajaran  Islam,  37. 
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Program stasiun radio didominasi oleh unsur isi dan suara yang 

dikenal dengan sebutan format. Format siaran dihujudkan ke dalam 

berbagai bentuk prinsip-prinsip dasar tentang apa, untuk siapa, dan 

bagaimana proses pengelolaan suatu siaran hinggah dapat diterima oleh 

audien. Format radio telah menonjol pada acara musik atau hiburan karena 

banyak peminat. Sehinggah bentuk informasi dewasa ini dikemas dalam 

bentuk hiburan. Format informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu berita 

dan perbincangan. 

Format berita misalnya terdiri atas beberapa lokal, regional, 

nasional dan internasional, laporan feature analisis, komentar dan editorial. 

Sasaran audiennya bagi format ini adalah mereka yang berusia 25 sampai 

54 tahun dengan tingkat pendidikan yang baik. Format khusus adalah 

format yang berdasarkan etnis dan agama. Berita-berita daerah yang 

disajikan dalam bahasa daerah masing-masing stasiun penyiaran dan 

siaran agama yang disiarkan sesuai jadwal masing-masing stasiun.
29

 

Umumnya stasiun radio menjadwalkan program siaran dakwah 

pagi hari Pkl. 05.00-06.00 WIB berupa ceramah atau dialog dengan nara-

sumber tetap seorang ustads. Format terbaik dalam program ini adalah 

obrolan santai tapi serius secara sistematis, namun tetap membuka peluang 

bagi pendengar untuk menanyakan ragam masalah. Program dengan 

format siaran demikian juga biasa disiarkan sore hari, jelang adzan 

maghrib. Yang harus menjadi perhatian, siaran dakwah diradio tidak sama 

dengan dimimbar atau disebuah majlis taklim. Ceramah diradio harus 

menggunakan “pendekatan pribadi”, berupa obrolan atau narasi bergaya 

obrolan (conversational style). Jika harus dibantu naskah, tuliskan naskah 

tersebut sesuai dengan aturan penulisan naskah siaran. 

Selain itu, manajer program dapat menyajikan siaran dakwah 

dalam format lain, seperti: 

                                                             
29

 Helena Olii,  Berita dan Informasi, (Jakarta: Pt Indeks, 2007),  184. 
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a. Insert renungan, diputar pada jam-jam tertentu atau pada saat 

pergantian acara. Berisi kutipan ayat Al-qur’an, hadist, atau kisah yang 

mengandung hikmah mendalam. 

b. Berita, yakni informasi seputar kegiatan keagamaan dan keumatan. 

c. Feature dan Dokumenter Dakwah, misalnya feature tentang mualaf, 

penjaga masjid, muadzin, imam masjid, profil pesantren dan majlis 

taklim, dan sebagainya. 

d. Bisa juga dengan cara memberikan nuansa dakwah keseluruhan acara, 

seperti mengharuskan penyiar mengucapkan salam Islam dan 

ungkapan-ungkapan Islam, seperti khalimah thayyiibah (tasbih, 

hamdalah, istigfar, takbir).
30

 

Program dakwah yang dikembangkan oleh Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang Kabupaten Kampar adalah dengan menyajikan berbagai 

program keagamaan sebagai berikut: 

a. Murotal Al-qur’an, berupa pembacaan ayat suci Al-qur’an dan    

terjemahannya. 

b. Syiar Walhikma, program yang bermuatan syiar dan hikmah yang 

dipetik dari kajian akida, akhlak, piqih, muamalah, dan syiroh 

nabawiyah dari berbagai sumber disilingi dengan music-music melayu 

atau religi. 

c. Mutiara Agama, berbagai sajian pada nuansa waktu sholat, sepeti: 

ceramah singkat, hiburan music religi dan adzan. 

d. Nuansa Al-qur’an, acara spesifik dari kandungan Al-qur’an yang 

disampaikan menolog oleh penyiar disilingi lagu religi.
31

 

 

Pringle Starr Mc Cavitt (1991), menjelaskan bahwah: the 

programming of most stations is dominate by one principal content 

element or sound, known as format (program sebagian besar stasiun radio 

didominasi oleh satu element isi atau suara yang utama yang dikenal 

                                                             
30

Asep Syamsul M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio Basic Announcing,  80-81 
31

Dokumentasi, Radio Utama 97.1 FM Bangkinang Kabupaten Kampar, 2018 



 21 

dengan format). Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwah format 

adalah penyajian format dan music yang memiliki ciri-ciri tertentu oleh 

stasion radio. Setiap program siaran harus mengacu pada pilihan format 

siaran tertentu seiring makin banyak stasiun penyiaran dan makin 

tersegmennya audien. 

Pada stasiun penyiaran radio terdapat beberapa format, misalnya 

radio anak-anak, remaja, muda, dewasa, dan tua. Berdasarkan frofesi, 

prilaku, atau gaya hidup ada radio berformat: professional, intelektual 

petani, buruh, mahasiswa, dan sebagainya. Menurut Joseph Dominick 

(2001) format stasiun penyiaran radio ketika di terjemahkan dalam 

kegiatan siaran harus tampil dalam empat wilayah, yaitu: 

a. Kepribadian (personality) penyiar dan reporter. 

b. Pilihan music dan lagu. 

c. Pilihan music dan gaya bertutur (talk) 

d. Dan spot kemasan iklan, jinggel dan bentuk-bentuk promosi acara 

radio lainnya.
32

 

4. Strategi Program  

Departemen program dan manejer program stasiun penyiaran 

memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan 

stasiun penyiaran. Pada bagian ini kita akan membahas strategi program 

yang di tinjau dari aspek manajemen atau sering juga disebut dengan 

manajemen strategis program siaran yang terdiri dari:
33

 

a. Perencanaan program 

Perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan 

rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang 

memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan program 

dan tujuan keuangannya. Pada stasiun radio perncanaan mencakup 

pemilihan format dan isi program yang dapat menarik dan memuaskan 

kebutuhan audiens yang terdapat pada suatu segmen audien 
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berdasarkan demograpi tertentu. Perencanaan radio juga mencakup 

mencari penyiar yang memiliki kepribadian dan gaya yang sesuai 

dengan format yang sudah dipilih stasiun yang bersangkutan. 

Perencanaan program biasanya menjadi tanggung jawab 

manajemen puncak pada stasiun penyiaran, utamanya manejer 

program dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan manejer umum. 

Dalam merencanakan dan memilih program, maka bagian program 

biasanya akan berkonsultasi lebih dahulu dengan bagian pemasaran. 

Hal ini mutlak dilakukan karena bagian pemasaranlah yang akan 

memasarkan program yang bersangkutan kepada para pemasang iklan. 

Dalam hal ini bagian program dan bagian pemasaran harus bekerja 

sama dengan baik. 

b. Tujuan program  

Tujuan program adalah untuk menarik dan mendapatkan 

sebanyak mungkin audien. Dalam melakukan perencanaan, pengelolah 

programmer harus memutuskan atau menetapkan apa tujuan suatu 

program sebelum membeli atau memproduksi program.
34

 

c. Eksekusi program 

Eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program 

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Manejer program 

melakukan koordinasi dengan bagian dengan bagian traffic dalam 

menentukan jadwal penayangan dan berkonsultasi dengan manejer 

promosi dalam mempersiapkan promo bagi program bersangkutan.  

Bagian program yang harus menganalisis dan memilah-milah 

bagian setiap waktu siaran untuk mendapatkan berbagai audien yang 

diinginkan , karena jam yang berbeda akan mendapatkan audien yang 

berbeda pula. Kalangan yang berbeda menonton diwaktu yang 

berbeda. Program harus menentukan siaran audien secara realities. 

Tidak ada gunanya mencoba menarik audien yang tidak bisa menonton 

pada saatnya.  
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Menentukan jadwal penayangan suatu acara ditentukan atas 

dasar prilaku audien, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam satu hari dan 

juga kebiasaan untuk menonton televise atau mendengar radio pada 

jam tertentu. Pada prinsipnya siaran radio dan televisi harus dapat 

menemani aktivitas apapun. Secara umum, programmer membagi 

siaran menjadi beberapa bagian, prime time, late finge time, allnother 

time, fringe time.
35

 

d. Pengawasan dan evaluasi program 

Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh 

suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh 

stasiun penyiaran, departemen, dan karyawan. Pengawasan harus 

dilakukan berdasarkan hasil kerja atau kinerja yang dapat di ukur agar 

fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif. Menurut peter 

pringle, dalam hal pengawasan program (program control), maneger 

program harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan standar program stasiun penyiaran 

2. Mengawasi seluruh isi program agar sesuai dengan standar stasiun 

dan aturan perundangan yang berlaku. 

3. Memilihara catatan (record) program yang disiarkan 

4. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan staf departemen program.
36

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Evaluasi program dakwah 

masjid dian Al-mahri Kota Depok” yang di teliti oleh seorang mahasiswa 

Fakultas Dakwa dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif 

Hidayatullah. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan program dakwah yang 
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dilakukan pengurus masjid Dian Al-mahri itu adalah dengan Aspek Dakwah, 

pengurus mengadakan program-program dakwah yang tersusun dari program 

harian, mingguan, dan tahunan. Aspek Budaya, pengurus mengadakan alat-

alat hadroh untuk mengaktifkan kegiatan para remaja guna untuk kegiatan 

yang berbasis positif. 

 “Analisis Terhadap Proses Produksi Iklan Layanan Masyarakat Radio 

Republik Indonesia Programmer 199.1 FM Pekanbaru” (Rianda Syasmita, 

2016). Hasil penelitian yang peneliti lakukan ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwah analisis terhadap proses produksi iklan layanan masyarakat radio 

republic Indonesia programa 1 pekanbaru, mencakup tiga tahapan yaitu:Pra 

produksi, dimulai dengan penemuan ide kemudian penulisan naskah dan 

dilanjutkan dengan perencanaan yang akan menghasilkan kerabat kerja yang 

sudah ditentukan dalam tahap perencanaan, tetapi RRI belum memiliki tim 

khusus dalam memproduksi iklan. Produksi, pada proses produksi ini 

dilakukan tahap pengambilan suara atau perekam suara .Pasca produksi, dalam 

proses pasca produksi sendiri adalah tahap pengeditan hasil akhir dari sebuah 

produksi. 

“Perencanaan program siaran siraman kalbu di Radio Mentari FM” 

yang di teliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi 

Jurusan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Ia menyimpulkan bahwah program 

yang dilakukan oleh Radio Mentari FM Pekanbaru itu dengan tujuan siaran 

siraman kalbu adalah semata-mata untuk dakwah tujuan dakwah itu sendiri 

adalah dakwah sebenarnya memiliki tujuan, diantaranya mengajak manusia 

berjalan di atas jalan Allah, mengambil ajaran Allah menjadi jalan hidup.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu 

teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasi.
37

 

Kerangka pikir sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman 

lainnya, sebuah pemahaman yang paling pondasi mendasar dan menjadi 
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pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pikir yang 

menjadi sebuah pemahaman yang akan menjadi pondasi penelitian ini adalah 

Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang Kabupaten 

Kampar yang dapat diuraikan sebagai berikut, pemimpin melakukan 

perencanaan, sampai pada pengawasan. Agar tercapainya target yang telah 

ditetapkan oleh Radio Utama Bangkinang. 

 

Gambar 2.1.  

Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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