
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aktivitas dakwah tidak hanya disampaikan secara lisan saja, seperti 

halnya ceramah dan khutbah jum‟at serta majelis pengajian yang hanya 

sebatas beberapa menit, melainkan pesan dakwah sudah dikelola dan dikemas 

dengan menggunakan berbagai cara atau strategi supaya pesan dakwah dapat 

tersampaikan dengan tepat sasaran dan tercapainya tujuan dakwah. Dakwah 

yang baik, tentu disampaikan dengan cara atau strategi yang baik pula, salah 

satu cara yang tepat dalam berdakwah yakni dakwah dengan menggunakan 

media, baik itu media cetak maupun media elektronik, seperti : Majalah, 

Tabloid, Buletin, Artikel, Radio, Televisi, VCD, dan Internet, yang masing-

masing media memiliki kelebihan dalam menyampaikan program siaran 

dakwah kepada masyarakat.
1
 

Dari beberapa media tersebut, Radio merupakan salah satu media yang 

juga memiliki peran dan sesuai untuk menyampaikan program siaran dakwah, 

karena radio merupakan media informasi yang hingga sekarang masih 

memiliki cukup banyak pemirsa. Mengingat Radio merupakan alat informasi 

yang fleksibel, kecil dan mudah dibawa kemana-mana, oleh sebab itu 

alangkah bermanfaat jika radio penuh dengan siaran-siaran yang mengajak 

kepada pemirsa untuk menjalankan kebaikan serta meninggalkan keburukan 
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(amar ma’ruf nahi munkar)
2
. Disamping itu Radio memiliki beberapa 

keunggulan menurut Helena Olili diantaranya : 

1. Radio mempengaruhi imajinasi pendengar. Radio mampu melibatkan dan 

merangsang imajinasi, memiliki dimensi waktu dan ruang, serta ide yang 

disampaikan oleh radio dapat dikembangkan 

2. Radio merupakan alat penerima program yang murah 

3. Radio mudah dibawa 

4. Produksi program radio tergolong murah 

5. Program radio disebarluaskan secara masal dan populer 

6. Pesan komunikasi radio akan cepat sampai 

7. Radio dipercaya sebagai sumber berita.
3
  

Disamping itu, Radio sebagai media memiliki beberapa kekuatan, 

diantaranya : 

1. Menjangkau jumlah khalayak sasaran yang besar pada waktu yang 

bersamaan 

2. Menjangkau individu atau kelompok masyarakat yang hidup terpencil, 

terpencar-pencar dan menghadapi berbagai kendala geografis seperti 

kehidupan masyarakat agraris pada umumnya, serta 

3. Mudah dimengerti, tidak memerlukan kemampuan membaca yang 

memang belum banyak dimiliki rakyat kebanyakan.
4
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Selanjutnya, dilihat dari segi format Radio, menurut Pringle-Starr-

McCavitt, seperti yang dikutip oleh Morissan, bahwa seluruh format stasiun 

radio dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu: 

1. Format musik, format musik merupakan format yang paling umum 

digunakan oleh hampir seluruh radio komersial 

2. Format informasi, format informasi terbagi menjadi dua bagian, yakni 

dominasi berita (all news) dan dominasi perbincangan (talk news), seperti 

berita lokal, regional dan nasional 

3. Format khusus (specialty), format khusus adalah format yang dikhususkan 

untuk audien berdasarkan etnis dan agama. Dengan demikian format 

khusus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu format etnis dan format 

agama.
5
 

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. Sementara itu, salah satu Radio terkenal di 

Indonesia milik pemerintah ialah Radio Republik Indonesia atau yang 

disingkat dengan RRI. RRI sebagai media publik turut berperan dalam 

mengedukasi masyarakat muslim. Salah satu program penting RRI yang 

bertujuan mengedukasi masyarakat muslim adalah program-program dakwah 

Islam. Dalam sejarah Radio Republik Indonesia ini, misalnya RRI Jakarta 
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ketika kebangkitan Orde Baru, menjadi sangat terkenal dengan acara siaran 

„‟Kuliah Shubuh‟‟ yang diselenggarakan oleh almarhum Buya Hamka.
6
 

Dakwah melalui radio tersebut cukup efektif karena besarnya jumlah 

pendengar dan pemirsa yang mengikuti acara Kuliah Shubuh itu dengan 

nomen klatur yang beraneka, seperti „‟Hikmah Fajar‟‟, „‟Di Ambang Fajar” 

Semuanya membawa pesan dakwah yang dibawakan oleh para da‟i yang 

terkemuka.
7
 Selanjutnya, salah satu stasiun Radio Republik Indonesia yang 

ada di Kota Pekanbaru ialah RRI Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral 

Sudirman Pekanbaru. RRI Pekanbaru merupakan cabang muda dari RRI 

Jakarta, RRI Pekanbaru adalah lembaga penyiaran publik lokal dan milik 

pemerintah yang ada di kota Pekanbaru. Di stasiun cabang muda Pekanbaru, 

terdapat 4 Programa yaitu: Programa 1 untuk pendengar di provinsi, kota dan 

kabupaten, status sosial semuanya merata dan mengudara pada Frekuensi 99,1 

MHz. Programa 2 untuk segmen Remaja, sasaran khalayak usia 12-25 tahun, 

wilayah dan kota sekitarnya, untuk status sosial menengah keatas dan 

menengah kebawah yang mengudara pada Frekuensi 88,4 MHz. Sedangkan 

Programa 3 yang mengudara pada Frekuensi 91,2 MHz. Khusus Berita, 

Informasi, dan Pendidikan. Sasaran khalayak usia 30-45 tahun dan Pendidikan 

SLTA ke atas, sasaran wilayah yaitu kota dan pedesaan serta status sosial 

semua merata. Siaran Programa 3 disiarkan langsung dari Pusat Jakarta dan 

Programa 4 yang mengudara di Frekuensi 93,3 MHz. Khusus siaran 
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kebudayaan dan hiburan Melayu untuk menumbuhkan kecintaan dan bangga 

terhadap kebudayaan Melayu.
8
 

RRI Pekanbaru sebagai media publik milik Pemerintah, tidak hanya 

milik komunitas Muslim, tetapi juga milik komunitas masyarakat Non 

Muslim. Oleh karena itu RRI Pekanbaru mesti memiliki strategi yang tepat 

dalam menyampaikan program siaran dakwah kepada khalayak ramai agar 

tidak melanggar tatanan toleransi antar umat beragama di Kota Pekanbaru, dan 

supaya program dakwah Islam RRI tetap berjalan secara harmonis di tengah 

perbedaan keyakinan di tengah masyarakat. 

Berdasarkan gejala dan fenomena diatas, maka Penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam bagaimana strategi RRI Pekanbaru dalam 

menyampaikan program siaran dakwah di tengah keragaman keyakinan 

audiens (pendengar) yang dihadapi. Oleh karena itu, Penulis mengangkat 

masalah ini dalam sebuah penelitian dengan judul “STRATEGI RADIO 

REPUBLIK INDONESIA (RRI) PEKANBARU DALAM 

MENYAMPAIKAN PROGRAM SIARAN DAKWAH” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini oleh pembaca, penulis perlu mempertegas beberapa istilah 

dalam judul “Strategi Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam 

Menyampaikan Program Siaran Dakwah” dengan memberikan penegasan 

pada istilah-istilah berikut : 
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1. Strategi 

Strategi adalah siasat yang digunakan untuk mencapai suatu 

maksud.
9
 Secara teori strategi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) mencapai suatu tujuan, namun 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 

yang hanya menunjukkan saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.
10

 Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Strategi Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam Menyampaikan 

Program Siaran Dakwah. 

2. Pesan Dakwah 

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah message, yaitu 

pesan-pesan yang berupa simbol-simbol atau lambang. Secara sederhana 

pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama tidak 

bertentangan dengan sumber utamanya yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. Pada 

umumnya, materi atau pesan yang disampaikan dalam dakwah Islam 

adalah ajaran-ajaran dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw yang 

telah disyariatkan oleh Allah SWT.
11

 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan dalam penelitian ini adalah “bagaimana strategi Radio 

Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam menyampaikan program siaran 

dakwah?" 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui 

bagaimana strategi Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam 

menyampaikan program siaran dakwah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan literatur bagi peneliti 

lainnya terkait dengan strategi radio republik Indonesia (RRI) 

pekanbaru dalam menyampaikan program siaran dakwah pada 

masyarakat, sehingga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian 

serupa.  

2) Hasil penelitian ini juga berguna bagi media dakwah lainnya untuk 

memberikan konten dakwah dengan pemanfaatan saluran radio 

atau yang serupa dengannya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 
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Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 

 

E.  Sistematika Penulisan 

BAB I : Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian. 

BAB II : Bab ini berisikan kajiaan teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

berpikir dari penulis. 

BABIII : Pada bab ini membahas seputar metodologi penelitian, yaitu 

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data, teknik analisis data. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan gambaran umum subjek penelitian, yang 

membahas tentang pendeskripsian Kantor Radio Republik 

Indonesia Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian, keadaan 

dan kondisi daerah penelitian. 

BAB V : Bab ini memaparkan data tentang Strategi Radio Republik 

Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam menyampaikan program 

siaran dakwah sekaligus membahas analisa data yang telah 

didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis. 

BAB VI : Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari 

penelitian penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


