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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Strategi  

a. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari kata dalam bahasa Inggris “strategic” Akar 

kata dari strategic adalah “strategy” yang mempunyai beberapa arti, 

diantaranya adalah seni dan ilmu, untuk merencanakan dan pengarahan 

dari operasi militer dalam skala besar (art and sience of planning and 

divecting large scale military operations). Seperti kita maklumi operasi 

militer bertujuan untuk memenangkan peperangan atau mengalahkan 

lawan. Kemudian, strategi juga sangat berguna bagi sebuah perusahaan 

(korporasi) sebab ada yang mengatakan bahwa persaingan antar 

perusahaan dalam kenyataannya adalah medan perang atau peperangan 

(battle field) sehingga perusahaan harus siap mengalahkan pesaingnya. 

Apabila tidak, dia sendiri yang akan dikalahkan.
12

 

Strategi adalah konsep dan atau upaya untuk mengerahkan 

potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
13

 Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk 

                                                             
12

Suyadi, Prawirosentono, Dewi Primasari, Mnajemen Stratejik & Pengambilan 

Keputusan Korporasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014). 3 
13

Samsul Munir, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta: Amzah, 2008), 165. 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala 

perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.
14

 

Adapun tentang taktik, sebenarnya merupakan cara yang 

digunakan dan merupakan bagian dari strategi.
15

 Strategi berarti ilmu 

siasat perang, untuk mencapai sesuatu.
16

 

Anwar Arifin mengartikan strategi sebagai keseluruhan 

keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan guna 

mencapai suatu tujuan.
17

 Strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan 

dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang 

disebut pelaksanaan strategis. Kemudian menurut H. Hisyam Alie, 

untuk mencapai strategi yang tepat maka harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut
18

 : 

1) Strength (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang 

dimiliki yang biasanya menyangkut manusianya, dananya, dan 

beberapa elemen yang lain. 

2) Weakness (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek 

sebagaimana dimiliki kekuatan. 

                                                             
14

Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), 350. 
15

Rafi Udin dan Maman Abdul Djaelani, Prinsip dan Strategi Dakwah (Jakarta: Pustaka 

Media, 2001), 188. 
16

M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, tt), 448. 
17

Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Bandung: Armico, 1989), 55. 
18

Rafi Udin dan Maman Abdul Djaelani, Prinsip dan Strategi Dakwah, 76. 
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3) Opportunity (peluang), yakni seberapa besar peluang yang 

mungkin tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil 

sekalipun diterobos. 

4) Threats (Ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya 

ancaman dari luar. 

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk 

mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada 

dasarnya, merupakan seni dan ilmu menggunakan dan 

mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya 

dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif dan terpadu 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini 

berarti bahwa dalam suatu strategi terdapat beberapa hal berikut ini: 

1) Suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan, 

baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang 

2) Analisis terhadap lingkungan, baik yang bersifat eksternal maupun 

internal yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam 

hal pencapaian tujuannya.  

3) Keputusan pilihan guna pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan 
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4) Rancangan guna menjamin ketepatan tercapainya tujuan dan 

sasaran.
19

 

b. Bentuk-Bentuk Strategi 

Djaslim Saladin yang mengutip pendapat Gregory G. Dess dan 

Alex Miller yang membagi strategi dalam dua bentuk, yaitu strategi 

yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan. Strategi yang 

dikehendaki (intended strategic) terdiri dari tiga elemen, diantaranya: 

1).  Sasaran-sasaran (goals), yaitu apa yang ingin dicapai dalam       

pelaksanaan pencapaian tujuan. Sasaran dimaksud memiliki arti 

yang luas dan sempit. Tujuan akhir suatu perusahaan atau lembaga 

dapat dikatakan sebagai sasaran yang lebih luas dari pada tujuan-

tujuan bagiannya secara sempit. Selain dari itu sasaran tersebut 

terbagi lagi menjadi tiga tingkatan atau hierarki menjadi: 

a).  Visi (Vission) yang merupakan kerangka acuan kegiatan nyata   

yang terpadu 

b).  Misi (Mission), yaitu banyaknya sasaran yang harus dicapai 

sebagai tugas dan prinsip utama guna mewujudkan visi 

c).  Tujuan-tujuan (Objetives), yaitu tujuan-tujuan khusus dan 

spesifik harus dicapai demi tercapainya tujuan akhir yang telah 

ditentukan sebelumnya 

2)   Kebijakan (Policies), merupakan garis pedoman untuk bertindak 

guna mencapai sasaran atau tujuan-tujuan tadi 

                                                             
19

 Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 102 
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3)  Rencana-rencana (Plans), merupakan pernyataan dari tindakan 

terhadap apa yang diharapkan akan terjadi 

Adapun strategi yang direalisasikan (realized strategic), 

merupakan apa yang telah terwujud pencapaiannya. Strategi ini sering 

mengalami perubahan dalam keseluruhan implementasinya, sesuai 

dengan peluang dan ancaman yang dihadapinya. Sebenarnya, strategi 

yang terwujudkan selalu lebih banyak atau sedikit dari pada strategi 

yang di kehendakinya.
20

 

c. Pentingnya Strategi 

Strategi memiliki peranan yang sangat penting dan mempunyai 

manfaat yang sangat besar bagi sebuah perusahaan ataupun lembaga 

dalam rangka pencapaian tujuan melalui program-program atau 

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa peranan 

penting dan manfaat strategi, diantaranya
21

 : 

1) Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi tantangan-tantangan 

dan kesempatan-kesempatan (peluang-peluang) pada kondisi 

lingkungan yang berubah dengan cepat 

2) Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa 

depan dengan jelas kepada semua karyawan 

                                                             
20

Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah. 

102 
21

R.A. Supriyono, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 1998). 7 
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3) Pada saat ini, strategi banyak diaplikasikan di dalam industri 

karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah 

dan kurang beresiko 

4) Strategi adalah kaca mata yang bermanfaat untuk memonitor apa 

yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan, dapat 

memberikan sumbangan terhadap kesuksessan perusahaan atau 

malah mengarah kegagalan 

5) Memberikan informasi kepada manajemen puncak di dalam 

merumuskan tujuan akhir dari perusahaan dengan memperhatikan 

etika masyarakat dan lingkungannya 

6) Strategi dapat membantu manajemen dalam pembuatan keputusan 

proaktif maupun reaktif agresif. 

7) Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dapat membantu 

praktek-praktek manajer. 

8) Perusahaan yang menyusun strategi umumnya lebih aktif 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menyusun strategi. 

d. Tahap-Tahap Strategi 

Strategi terdiri atas tiga tahap yakni, perumusan strategi, 

penerapan strategi, dan penilaian strategi. Perumusan strategi 

mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan 

ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan 

kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian 
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strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk 

mencapai tujuan.
22

 

Selanjutnya penerapan strategi mengharuskan perusahaan 

untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi 

karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi 

yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup 

pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur 

organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, 

penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem 

informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja 

organisasi. 

Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan 

manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. 

Penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, 

komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil 

bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, 

yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan, strategi tersebut 

dirumuskan, namun bila tidak diterapkan tidak ada gunanya. 

Sedangkan Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam proses 

strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak 

berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara 

utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi 

                                                             
22

 Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep (Jakarta: Salemba Empat,2009). 6 
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terbuka untuk di modifikasi di masa yang akan datang karena berbagai 

faktor eksternal dan internal terus-menerus berubah. Tiga aktivitas 

penilaian strategi yang mendasar adalah: 

1) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

landasan bagi strategi saat ini 

2) Pengukuran kinerja 

3) Pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi diperlukan 

karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti. 

Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, 

organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.
23

 

2. Pesan Dakwah 

Dalam ilmu komunikasi pesan adalah message, yaitu pesan-pesan 

yang berupa simbol-simbol atau lambang. Sedangkan dalam bahasa 

dakwah, pesan atau materi dakwah yang disampaikan kepada khalayak 

disamakan dengan pengertian maddah. Maddah diartikan sebagai isi pesan 

atau materi yang disampaikan komunikator dakwah (Da’i) kepada audiens 

(Mad’u) dalam hal ini adalah ajaran Islam. Secara sederhana pesan apapun 

dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama tidak bertentangan dengan 

sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan Hadits.
24

 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. Secara prinsipil ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai 

                                                             
23

Fred R. David, Manajemen Strategis: Konsep. 7 
24

Toni Hartono, Komunikasi Dakwah (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011). 93 
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ajaran-ajaran yang bernuansa aqidah, syari’ah, muamalah, dan yang paling 

utama adalah akhlak. 

                            

 
Artinya : Aku sampaikan amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi 

nasehat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang 

tidak kamu ketahui. (Q.S. Al- A’raaf : 62).
25

 

 

Selanjutnya secara umum pesan dakwah adalah apa yang di 

komunikasikan oleh sumber kepada penerima dan pesan ini merupakan 

seperangkat simbol verbal dan atau non verbal yang mewakili perasaan, 

nilai, gagasan, dan maksud dari sumber atau komunikator dakwah (Da’i). 

                         

        

 

Artinya : Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah  Allah 

dan mereka Takut kepadanya dan mereka tidak takut kepada 

seorang pun selain Allah dan Cukuplah Allah sebagai pembuat 

perhitungan. (Q.S. Al- Ahzab : 39).
26

 

 

Pesan yang dimaksud dalam kegiatan dakwah adalah pesan atau 

materi berupa ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits 

yang disampaikan oleh da’i kepada mad’u. Berdasarkan cara 

penyampaiannya, pesan dakwah dapat disampaikan lewat tatap muka atau 

dengan menggunakan media massa baik media elektronik maupun media 

cetak sebagai saluran yang paling banyak digunakan pada massa ini.
27

 

                                                             
25

 Al-Qur’an Terjemahan, 100. 
26

 Al-Qur’an Terjemahan, 254. 
27

Toni Hartono, Komunikasi Dakwah. 93 
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Dalam kehidupan sehari-hari, pesan dakwah yang disampaikan 

oleh Da’i dengan menggunakan penggabungan atau kolaborasi lambang 

atau simbol, seperti pesan dakwah melalui retorika, surat kabar, radio, 

film, atau televisi. Karena bagaimanapun juga penyampaian pesan dakwah 

adalah komunikasi yang menggambarkan bagaimana seorang komunikator 

dakwah menyampaikan dakwah lewat bahasa atau simbol-simbol tertentu 

kepada mad’u yang menggunakan media massa. 

Gagalnya berkomunikasi sering disebabkan pesan yang 

disampaikan sudah di duga tidak akan berhasil di sebabkan oleh beberapa 

faktor. Da’i sebagai komunikator semestinya mengenali atau memahami 

sasaran mad’u dan mengetahui efek yang diharapkan serta media yang 

tersedia untuk dipergunakan. Namun, seorang komunikator terkadang 

tidak menyadari bahwa pesan yang disampaikan itu tidak berkaitan dengan 

komunikan, dan komunikan tidak merasa berkepentingan, maka 

komunikasi tidak berjalan responsif. Oleh kerena itu, dalam merencanakan 

sebuah pesan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pesan harus dirancangkan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga 

dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. 

2) Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman 

yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama 

dapat dimengerti. 

3) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan, dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. 
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4) Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan 

tersebut yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada 

pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang 

dikehendaki. 

Adapun sumber dari keseluruhan materi atau pesan yang di 

dakwahkan pada dasarnya merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits, Ra’yu 

para ulama dan beberapa sumber lainnya. Ajaran-ajaran yang dibawa dan 

diajarkan oleh Rasulullah SAW misalnya meliputi pesan-pesan duniawi 

dan ukhrowi, yang tentunya materi dan pesan dakwah yang akan diserukan 

pun harus luas. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh komunikator 

dakwah tersebut dapat dikategorikan menjadi lima bagian, yaitu : 

a. Aqidah Islam yang meliputi tauhid dan keimanan 

b. Pembentukan pribadi yang sempurna dengan berpondasikan pada nilai-

nilai akhlak al-karimah 

c. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur 

d. Kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat 

e. Berbagai pembahasan lainnya
28

 

3. Dakwah Melalui Radio 

Salah satu media yang bisa digunakan dalam kegiatan dakwah 

adalah radio. Hampir seluruh radio siaran yang menyelenggarakan siaran 

di Indonesia menyajikan informasi, edukasi, dan hiburan, serta siaran 

keagamaan termasuk fungsi edukasi. Pemanfaatan radio sebagai media 

                                                             
28

Toni Hartono, Komunikasi Dakwah. 94 
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dakwah merupakan suatu sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan 

dakwah. Hal ini disebabkan karena besarnya jumlah pendengar atau 

audiens yang dapat dijangkau sebagai sasaran dakwah sebagai mad’u atau 

penerima pesan dakwah.
29

 

Da’i sebagai seorang komunikator dalam melakukan aktifitas 

dakwahnya menyampaikan pesan-pesan ajaran agama (message) melalui 

pemanfaatan media radio ini harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan karakteristik radio yang dipergunakan sebagai media untuk 

menyampaikan pesannya. Terdapat beberapa karakteristik radio siaran, 

diantaranya: 

a. Sifat siaran radio hanya untuk didengar (audial-hearable). 

b. Bahasa yang dipergunakan haruslah bahasa tutur 

c. Pendengar radio dalam keadaan santai, bisa sambil mengemudi mobil, 

sambil tiduran, sambil bekerja di kantor dan sebagainya. 

d. Siaran radio mampu mengembangkan daya reka. 

e. Siaran radio hanya bersifat komunikasi satu arah.
30

 

Sebagai media komunikasi, radio siaran dapat dikatakan efektif 

dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada pendengar. Hal ini 

karena: 

1)  Memiliki daya langsung 

Pesan dakwah dapat disampaikan secara langsung kepada 

khalayak. Proses penyampaiannya tidak begitu kompleks. Dari 

                                                             
29

Syamsul Munir, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta:Amzah,2008). 189 
30
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ruangan siaran di studio melalui saluran modulasi diteruskan ke 

pemancar lalu sampai ke pesawat penerima radio. Pesan dakwah 

langsung diterima di mana saja, di kantor, di kamar, di sawah, di 

mobil, dan lain-lain. Media radio dapat pula langsung menyiarkan 

suatu peristiwa, langsung dari tempat kejadian (on the spot reporting). 

Dewasa ini teknik penyiaran radio semakin maju. Komunikasi 

langsung antara khalayak dan da’i yang berdakwah di radio dapat 

dilakukan melalui system phone in program. Pendengar menelpon 

langsung da’i yang sedang mengudara menanggapi atau menanyakan 

sesuatu kepada da’i dan didengar oleh seluruh pendengar “dialog di 

udara”. 

2) Memiliki daya tembus 

Siaran radio menjangkau wilayah yang luas. Semakin kuat 

pemancarnya semakin jauh jaraknya. Pemancar yang bergelombang 

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

antena tertentu dapat menjangkau seluruh dunia. 

3) Memiliki daya tarik 

Daya tarik media radio siaran ialah terpadunya suara manusia, 

suara musik, dan bunyi tiruan (sound effect) sehingga mampu 

mengembangkan daya reka pendengarnya. Sebuah sandiwara radio 

yang dikemas secara baik akan mampu menarik pendengarnya. 
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Berdakwah dengan mempergunakan paket produksi sandiwara radio 

yang cukup efektif.
31

 

4. Strategi Penyampaian Pesan Dakwah  

Mengacu pada pengertian strategi tadi, maka strategi penyampaian 

pesan dakwah bisa dikatakan sebagai suatu pola pikir dalam merencanakan 

suatu kegiatan mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak 

(komunikan, hadirin, atau mad’u), atas dasar skala yang luas melalui 

penyampaian gagasan-gagasan.
32

 Sebagai proses pembuatan rencana, 

perencanaan komunikasi dalam penyampaian pesan dakwah tentunya juga 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk : 

a. Menentukan atau membatasi masalah 

b. Memilih sasaran dan tujuan 

c. Memikirkan cara-cara untuk melaksanakan usaha pencapaian tujuan 

d. Mengukur (menilai) kemajuan kearah berhasilnya pencapaian tujuan. 

Karena itu pula Onong menegaskan bahwa strategi komunikasi dalam 

penyampaian pesan dakwah adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen untuk mencapai suatu tujuan komunikasi dakwah itu 

sendiri. Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya 

secara praktis bisa dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (approach) 

bisa berbeda sewaktu waktu, bergantung pada situasi dan kondisi.  

                                                             
31

Syamsul Munir, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam. 191 
32

Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah: Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah. 
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Namun demikian, karena perencanaan (planning) merupakan tahap 

awal dari manajemen (termasuk dalam proses manajemen), maka apa yang 

dimaksud strategi oleh Onong pun tiada lain adalah bagian dari 

perencanaan, atau lebih tepat kiranya kalau disebut kebijaksanaan, yaitu 

landasan berpijak dalam menyusun perencanaan suatu kegiatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa secara umum 

strategi dalam penyampaian pesan dakwah terdiri dari beberapa tahapan 

atau strategi, diantaranya: 

1) Strategi perencanaan, yang meliputi pengumpulan data dan perkiraan 

kebutuhan mad’u, penentuan atau pembatasan masalah pesan yang 

akan disampaikan, memilih sasaran dan tujuan pesan dakwah yang 

disampaikan, menyusun atau merumuskan strategi atau cara-cara 

dalam menyampaikan pesan dakwah, seleksi media sebagai sarana 

penyampaian pesan dakwah, menetapakan standar pelaksanaan dan 

pengukuran dan sebagainya. 

2) Strategi pelaksanaan, yang meliputi aktivitas-aktivitas pelaksanaan 

atau penerapan-penerapan dari segala sesuatu yang telah direncanakan, 

dengan kata lain pelaksanaan dari strategi-strategi yang telah 

dirumuskan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya 

mencakup jadwal pelaksanaan, petugas pelaksana, tempat pelaksanaan, 

cara atau strategi yang digunakan dan lain sebagainya. 

3) Strategi penilaian atau pengukuran, yang merupakan tahapan terakhir 

dalam strategi penyampaian pesan dakwah dengan tujuan menilai atau 
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mengukur apakan pelaksanaan sesuai dengan standar ukuran 

pelaksanaan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah dirumuskan.
33

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan penelitian yang 

penulis lakukan dengan penulis lainnya, sekaligus untuk melihat posisi 

penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang memiliki tema dan objek yang selaras 

namun tidak hampir sama  yaitu penelitian yang berjudul; 

Pertama, “Strategi Dakwah Produser pada Acara Dakwah Pagi di 

Radio Komunitas Induk Balerante 907 dalam Menyiarkan Islam di Wilayah 

Balerante Kelaten”, Yogyakarta 2015, karya Mustakim. Skripsi ini berusaha 

menjelaskan bagaimana strategi dakwah yang digunakan oleh Radio 

Komunitas Induk Balerante 907 dalam menyampaikan pesan dakwah kepada 

pendengar. Skripsi ini menyimpulkan bahwa strategi dakwah pada acara 

Dakwah Pagi di Radio Komunitas Induk Balerante 907 adalah meliputi azas 

filosofi, azas kemampuan dan keahlian da’i, azas sosoilogi, azas psikologis, 

azas efektifitas dan efisiensi.
34

 

Adapun kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

berusaha mengetahui bagaimana strategi penyampaian program siaran dakwah 
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 Mustakim, Strategi Dakwah Produser pada Acara Dakwah Pagi di Radio Komunitas 

Induk Balerante 907 dalam Menyiarkan Islam di Wilayah Balerante Kelaten (Yogyakarta, Jurnal 

Skripsi, 2015). 71 
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melalui Radio. Teori yang di gunakan pun sama yaitu teori seputar 

penyampaian program siaran dakwah serta jenis penelitiannya juga sama yaitu 

jenis penelitian Kualitatif. Sedangkan perbedaan antara skripsi karya 

Mustakim dengan penelitian Penulis ini adalah terletak pada objek penelitian. 

Skripsi Mustakim memfokuskan pada acara dakwah pagi di Radio Komunitas 

Induk Balerante 907 Wilayah Balerante Kelaten. Sedangkan penelitian penulis 

memfokuskan pada program-program siaran dakwah pada setiap programa di 

Radio Republik Indonesia Pekanbaru yang meliputi Programa 1, Programa 2, 

Programa 3, dan Programa 4 sebagai objek penelitiannya.  

Kedua: “Strategi Komunikasi Dakwah Program Tausiyah Udara 

Radio Republik Indonesia 91,1 Mhz Yogyakarta Dalam Menyampaikan Pesan 

Dakwah”.Yogyakarta, 2013 Oleh Ade Hasan Solehudin. Jurusan Manajemen 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. Dalam peneliitian yang dilakukan Ade Hasan Solehudin 

menjelaskan bagaimana Strategi komunikasi dakwah program tausiyah udara 

Radio Republik Indonesia 91,1 Mhz Yogyakarta dalam menyampaikan pesan 

dakwah melalui radio sudah sangat baik, dengan radio dakwah yang 

disampaikan sangat luas dan mudah didengar hingga kepelosok negeri hanya 

saja perlu adanya sedikit perbaikan agar pendengar dapat mendengarkan 

siaran radio dengan seksama.
35

 

Kesamaan penelitian penulis dengan Ade Hasan Solehudin adalah 

membahas subjek yang sama yaitu strategi penyampaian program siaran 
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Jurnal Skripsi, 2013) 
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dakwah yang menjadi objek penelitian, jenis penelitian yang sama 

menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian ini adalah pada penelitian Ade Hasan Solehudin yang di 

jelaskan adalah tempat penelitiannya berada di Yogyakarta sedangkan penulis 

sendiri menjelaskan penelitiannya terletak di Kota Pekanbaru tentang Strategi 

Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam menyampaikan program 

siaran dakwah, selanjutnya dalam pendekatan Metodologi Penelitian, Ade 

Hasan Solehudin Mengambil Topik penelitian di Program Tausiyah Udara 

Radio Republik Indonesia 91,1 Mhz Yogyakarta sedangkan penulis 

mengambil topik penelitian di Strategi Radio Republik Indonesia (RRI) 

Pekanbaru dalam menyampaikan program siaran dakwah. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir bisa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir 

merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.
36

 Kerangka pikir juga 

diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan.
37

 Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka 

pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
38

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat Strategi Radio 
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Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dalam menyampaikan program siaran 

dakwah. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator-

indikator sebagai berikut : 

1. RRI Pekanbaru menyusun dan merumuskan perencanaan strategi dalam 

menyampaikan program siaran dakwah   

2. RRI melaksanakan strategi-strategi yang telah direncanakan 

3. RRI melakukan penilaian atau pengukuran dari pelaksanaan strategi yang 

telah dilakukan. 

Oleh karena itu, kerangka pikir atau kerangka konseptual yang 

digunakan untuk mengetahui Strategi Radio Republik Indonesia (RRI) 

Pekanbaru dalam menyampaikan program siaran dakwah. juga dapat 

dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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RRI merumuskan strategi perencanaan dalam penyampaian 

program siaran dakwah 

RRI melaksanakan strategi yang telah dirumuskan dalam 

menyampaikan program siaran dakwah 

RRI melakukan strategi penilaian terhadap pelaksanaan 

dari strategi dalam menyampaikan program siaran dakwah 
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