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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Muflikah (2002), Penggunaan Radio Bhasa FM Sebagai Media 

Dakwah Bil Lisan Dalam Mencapai Tujuan Dakwah Di Desa Koncer 

Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Jurusan Komunikasi Dan 

Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri jember. 

Pembahasan utama dalam  skripsi ini adalah bagaimana 

penggunaan radio Bhasa FM sebagai salah satu media dakwah bil lisan di 

Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan sub 

bahasan bagaimana minat obyek dakwah terhadap penggunaan radio 

Bhasa FM, bagaimana optimalisasi penyampaian materi dakwah di Radio 

Bhasa FM, bagaimana metode yang digunakan dalam kegiatan dakwah 

melalui radio di radio Bhasa FM, yang terakhir sejauh mana tercapainya 

tujuan dakwah melalui radio di radio Bhasa FM. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu suatu pendekatan yang 

melihat realitas dan fakta yang disatukan oleh data-data yang ada serta 

dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dengan penentuan populasi 

menggunakan teknik purposive sampling. Adapun penggunaan metode 

pengumpulan data melalui beberapa cara antara lain : observasi, interview, 

dokumentasi dan analisa data dengan jalan refleksi thinking yaitu 
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perpaduan antara metode berfikir deduktif dan induktif yang digunakan 

secara bolak-balik 
1
. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan dan juga perbedaan. 

Kesamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang radio dan sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif. Tetapi penelitian terdahulu diatas 

sangat berbeda dengan  penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Bedannya adalah konteks pembahasan atau yang menjadi titik fokus dan 

juga subyek penelitian dari saudara Muflikah ini adalah penggunaan radio 

sebagai media dakwah bil lisan. Sedangkan  konteks pembahasan, titik 

fokus dan subyek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peran  

media radio dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiah masyarakat. Hal ini 

terlihat sangat mencolok bahwa penelitian peneliti sangat berbeda dengan 

peneliti sebelumnya.  

Fadli (2004), Efektifitas Dakwah Dialogis Melalui Radio Suara 

Akbar FM Terhadap Pemahaman Agama Bagi Masyarakat Desa Kalisat 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2004. Jurusan Komunikasi 

Dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas 

dakwah dialogis melalui radio Suara Akbar FM terhadap pemahaman 

agama bagi masyarakat desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 

tahun 2004. Tujuannya ingin mengetahui sejauh mana efektif atau 

tidaknya dakwah dialogis melalui radio terhadap pemahaman agama 

                                                           
1
 Skripsi, Muflikah, Penggunaan Radio Bhasa FM Sebagai Media Dakwah Bil Lisan Dalam 

Mencapai Tujuan Dakwah Di Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. ( 

Jember: Program Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2002). 
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masyarakat desa Kalisat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode kualitatif untuk memberikan penjelasan secara verbal fenomene-

fenomena yang terjadi di masyarakat diteliti, dicermati dan dijadikan 

acuan dalam penulisan skripsi. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, interview, dan dokumentasi. Kemudian  data yang 

diperoleh dari lapangan dianalisa dengan menggunakan metode analisa 

diskriptif dengan cara tekhnik reflektif thinking  yang  merupakan 

kombinasi antar a berfikir deduktif dan induktif 
2
. 

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya adalah adalah sama-sama mengkaji tentang radio dan 

menggunakan metode kualitatif. Tetapi penelitian terdahulu diatas sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Bedannya 

adalah konteks pembahasan atau yang menjadi titik fokus dan juga subyek 

penelitian dari saudara Fadli adalah efektifnya dakwah melalui  radio 

terhadap pemahaman agama masyarakat. Sedangkan konteks pembahasan, 

titik fokus dan subyek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah 

peran  media radio dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiah masyarakat. 

Abd Hobir (2013), Pengaruh Program Acara Pengajian 

Keagamaan Kyai Fadhil Khobir Di Radio Diana FM Terhadap Akhlak Di 

Dusun Patemon Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember 

Tahun 2013. 

                                                           
2
 Skripsi, Fadli, Efektifitas Dakwah  Dialogis Melalui Radio Suara Akbar FM Terhadap 

Pemahaman Agama Bagi Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 

2004. (Jember:  Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2004). 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh program acara pengajian keagamaan Kyai Fadhil Khobir di radio 

Diana FM di Dusun Patemon desa Mangaran Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember Tahun 2013. Penelitian ini menggunakanmetode 

kuantitatif dengan cara pemilihan responden menggunakan random 

sampling, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode angket, 

interview, observasi dan dokumentasi, analisa data menggunakan rumus 

chi kwadrat 
3
.  

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya adalah adalah sama-sama mengkaji tentang radio. Tetapi 

penelitian terdahulu diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Bedannya adalah  peneliti terdahulu menggunakan 

metode kuantitatif dan konteks pembahasan atau yang menjadi titik fokus 

dan juga subyek penelitian dari saudara Abd Hobir adalah pengaruh 

Program acara pengajian kegamaan Kyai Fadhil Khobir di radio Diana 

FM. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan 

metode kualitatif dan  konteks pembahasan, titik fokus dan subyek 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peran  media radio dalam 

meningkatkan Ukhuwah Islamiah masyarakat. 

 

 

                                                           
3
 Skripsi, Abd Hobir, Pengaruh  Program Acara Pengajian Keagamaan Kyai Fadhil Khobir Di 

Radio Diana FM Terhadap Akhlak  Masyarakat Di Dusun Patemon Desa Mangaran Kecamatan 

Ajung Kabupaten Jember Tahun 2013. (Jember:  Program Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 

2013). 
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A. Kajian Teori  

1. Peran 

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat 
4
. Menurut Biddle dan Thomas, 

peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang 

diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, 

perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi 

penilaian, memberi sangsi dan lain-lain 
5
. 

a. Teori peran 

Teori seputar peran mencoba memperlihatkan bagaimana peran 

media di tengah khalayak . teori  semacam ini diturunkan dari prinsip-

prinsip sosiologi, karena berakar dari paradigma masyarakat massa. 

Beberapa teori peran bersumber dari cognitive science yang dipinjam 

dari psikologi, adapula teori tentang peran media yang bersumber dari 

teori-teori normatif  media, teori normatif  mengasumsikan bagaimana 

semestinya media berperan ditengah masyarakat atau dalam  

kehidupan khalayaknya 
6
. 

Teori peran ini muncul dan berkembang dalam kerangka ilmu 

sosial Barat walaupun peran ini dipergunakan dalam hal-hal yang lain, 

baik dalam psikologi maupun ilmu politik. Walaupun terdapat 

perbedaan pendapat dalam  bidang ilmu pengetahuan berbagai 

                                                           
4
 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001 .Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka),  854. 
5
http://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran. ( 17 Juni 2015) 

6
 Santi Indra Astuti, Jurnalisme Radio, ( Bandung, Simbiosa Rekatama  Media., 2008), 19.   

http://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran
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indikasi konsep dan penggunaannya, teori peran yang didasarkan atas 

kajian perilaku dan keterkaitannyadengan kehidupan nyata sosial dan 

pertumbuhannya didasarkan kepada adanya lima asumsi yang telah 

disepakati secara umum oleh ilmu sosial sebagai berikut : 

a. Sebagian model perilaku dianggap sebagai sifat tertentu untuk  

orang-orang yang berada dikerangka tertentu. 

b. Peran-peran tersebut pada umumnya berkaitan dengan orang-orang 

yang sama-sama mempunyai identitas yang sama. 

c. Individu itu kebanyakan mengetahui peran yang dilakukannya. 

d. Berbagai peran itu berlanjut dengan berbagai macam sebabnya            

dari segi yang lain yang berkaitan dengan konteks sistem sosial 

yang lebih luas. 

e. Individu harus dibiasakan dengan peran yang harus mereka 

lakukan. 

Ada beberapa unsur yang dapat dijadikan untuk 

mendefinisikan peran sebagai berikut : 

a. Peran-peran yang diharapkan (tawaqu‟at al-dawr) yaitu kaidah-

kaidah yang mengatur tindakan-tindakan politik. Atau tindakan 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembagian 

kekuasaan bagi nilai. 

b. Tumpuan perhatian peran (tawajjuhat al-dawr) yaitu pemikiran 

khususyang berkaitan dengan individu yang memainkan peranan. 
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c. Perilaku peran (suluk al-dawr) yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

individu yang menempati kedudukan tertentu yang bertumpu 

pada tindakan yang telah terjadidan tidak bertumpu pada apa yang 

seharusnya dilakukan 
7
. 

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

d. Peran Formal ( peran yang nampak jelas ) 

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran 

formal yang standar terdapat  dalam keluarga. Peran dasar yang 

membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan  istri-ibu adalah 

peran sebagai provider ( penyedia ),  pengatur rumah tangga, 

memberikan perawatan, sosialisasi anak,  rekreasi,  persaudaraan.                

1. Peran Informal ( Peran Tertutup )  

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit ( emosional ) 

biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga 

keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai 

tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-

atibut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan 

peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah 

pelaksanaan peran-peran formal 
8
. 

 

                                                           
7
 Hibbah Rauf Izzat, 1997, Wanita dan Politik Pandangan Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), 60-61. 
8 http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html. ( 17 Juni 2015 

) 

http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html
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2. Media 

Diatas telah disinggung bahwa media adalahalat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. 

Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa, dalam konunikasi antar 

manusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah 

pancaindra manusia, seperti mata dan  telinga. 

Peter Golding dan Graham Murdoc sebagai dikutip Agus Sudibyo 

menyebut, media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, 

tetapi juga menjalankan fungsi idealogis. Peranannya yang penting inilah 

yang membuatindustri media massa berkembang sangat pesat dan 

membuat media massa tidak hanya sebagai institusi idealis, seperti 

misalnya sebagai alat sosial, politik, budaya, tetapi juga telah 

mengubahnya menjadi suatu  institusi yang sangat mementingkan 

keuntungan ekonomi 
9
. 

Menurut prinsip Changara “media digolongkan atas atas empat 

macam yakni” : 

a. Media antar pribadi 

Untuk media perseorangan ( media antar pribadi ), maka 

media yang digunakan ialah kurir ( utusan ), surat dan telepon. 

Kurir banyak digunakan oleh orang jaman dahulu untuk 

menyampaikan pesan. Sedangkan surat adalah media komunikasi 

antar pribadi yang banyak digunakan, terutama dengan makin 

                                                           
9
Kun Wazis, Media massa dan konstruksi realitas, 3. 
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meningkatnya sarana pos serta makin banyaknya penduduk yang 

menulis dan membaca. 

b. Media kelompok  

Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak 

lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak 

digunakan adalah media kelompok, misalnya rapat, seminar dan 

konperensi. 

c. Media publik 

Kalau  khalayak sudah lebih dari 200 orang maka media 

yang digunakan biasanya disebut media publik, misalnya rapat 

akbar dan semacamnya. Dalam rapat akbar khalayak melihat 

langsung pembicara yang tampil diatas podium. 

d. Media massa  

Media massa adalah saluran, sarana, atau alat yang 

digunakan dalam proses komunikasi massa, yaknikomunikasi yang 

diarahkan kepoada banyak orang 
10

.Media massa adalah alat yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 

dengan menggunakan alat – alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, radio, dan televisi. 

   Adapun karakteristik media massa ialah : 

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media 

yang terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari 

                                                           
10

Asep Syamsul M. Romli, Kamus Jurnalistik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008,), 85. 
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pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian 

informasi. 

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan 

kurang memungkinkan terjadi dialog antara pengirim dan 

penerima. 

3. Meluas dan serempak, artinyadapat mengatasi rintangan 

waktu dan jarak, karena memiliki kecepatan. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis , seperti radio, 

televisi, surat kabar dan semacamnya. 

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa 

saja dan dimana saja 
11

.  

3. Komunikasi 

a. Definisi Komunikasi 

Komunikasi diartikan hubungan kontak antar dan antara 

manusia baik individu maupun kelompok
12

. Adapun menurut definisi 

Hovland komunikasi adalah proses dimana seorang ( komunikator ) 

menyampaikan perangsang – perangsang ( biasanya lambang – 

lambang dalam bentuk kata – kata ) untuk merubah tingkah laku orang 

lain ( komunikan)
13

.Menurut James A.F Stoner, dalam bukunya yang 

berjudul manajemen, menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses 

dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara 

                                                           
11

 Cangara Hafied, Pengantar ilmu komunikasi, 131-135.  
12

 Prof. Drs. H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, ( Jakarta:  PT Rineka  Cipta, 

2000), 13.  
13

Prof Drs. Uchjana onong Efendi.M.A, Radio Siaran teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 

1990),  2. 
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pemindahan pesan.  Sedangkan Jhon R. Schemerhon cs, dalam bukunya 

yang berjudul Managing Organizational Behavior, menyatakan bahwa 

komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antar pribadi dalam 

mengirim dan menerima simbol – simbol yang berarti bagi kepentingan 

mereka. 

b. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik). Menurut Jay Black dan Federick C. 

Whitney (1988) komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-

pesan yang di produksi secara massa itu disebarkan kepada massa 

penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen 
14

. 

1. Fungsi Komunikasi Massa 

a. Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi yang paling penting yang 

terdapat dalam komunikasi massa, karena komponen paling 

penting untuk mengetahui fungsi informasi adalah berita-berita 

yang disajikan. 

b. Hiburan  

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang 

paling tinggi dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya 

masyarakat kita menjadikan media televisiu maupun radio sebagai 

media hiburan. 

                                                           
14

Nuruddin,  Pengantar Komunikasi Massa, cetakan ke 6, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,, 

2014), 2-12. 



25 
 

c. Persuasi  

Fungsi persuasi komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

informasi dan hiburan. Bagi Joseph A. Devito (1997) persuasi 

datang dari berbagai macam bentuk yakni, mengukuhkan atau 

memperkuat sikap seseorang, mengubah sikap dan kepercayaan 

seseorang, menggerakkan seseorang melakukan sesuatu dan 

memperkenalkan atau menawarkan sistem nilai tertentu. 

d. Transmisi budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa 

yang paling luas, meskipun paliung sedikit dibicarakan, transmisi 

budaya tidak dapat dielakan selalu hadir dalam berbagai bentuk 

komunikasi. 

e. Mendorong kohesi sosial 

Kohesi yang dimaksud adalah penyatuan. Media massa mendorong 

seseorang untuk bersatu. 

f. Pengawasan  

Bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. 

g. Korelasi 

Fungsi korelasi adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian 

dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. 
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h. Pewarisan sosial 

Media massa berfungsi sebagai seorang pendidik , baik yang 

menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan. 

i. Melawan kekuasaan dan kekuatan represif 

Komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan 

kekuasaan dan kekuatan represif.  

j. Menggugat hubungan trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antra 

tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi 

melibatkan pemerintah, pers dan masyarakat 
15

. 

2. Teori Komunikasi massa 

Ada 4 teori yang berkenaan dengan komunikasi massa 

yakni antara lain : 

a. Teori ilmu pengetahuan sosial, yakni pernyataan-peryataan 

yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan pengaruh 

komunikasi massa yang yang bersumber dari observasi 

sistematis yang sedapat mungkin  diupayakan bersifat objektif. 

b. Teori normatif (cabang dari filsafat sosial) yang lebih 

berkenaan dengan masalah bagaimana seharusnya media 

berperan bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan 

dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai sosial.  

                                                           
15

Nuruddin,  Pengantar Komunikasi Massa,  66-91. 



27 
 

c. Teori normatif tapi bersifat praktis. Jenis teori ini  ditemukan 

dan dikembangkan oleh para pelaksana media itu sendiri, 

ragam teori ini dapat disebut sebagai teori praktis, karena ia 

menyuguhkan penuntun tentang tujuan media, cara kerja yang 

seharusnya diterapkan dapat seirama dengan prinsip-prinsip 

ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya lebih abstrak, dan cara-

cara pencapaiannya beberapa sasaran tertentu. Teori dapat 

dikembangkan dengan obyek yang diteliti. Misalnya, Teori 

Normatif digunakan dalam mengkonfirmasi penelitian ini 

karena dapat menejaskan bahwa mayoritas masyarakat 

Banyuwangi yang muslim memiliki norma-norma sosial yang 

Islami, sehingga kehadiran Radio Baiturrohman Banyuwangi 

yang bernuansa Islami adalah sebagai salah satu indikasi 

respons terhadap nilai-nilai sosial yang dibangun masyarakat 

Banyuwangi.  

d. Teori akal sehat, seperangkat pengetahuan yang kayaknya 

kurang tepat, walaupun demikian perangkat pengetahuan 

tersebut terdapat dimana-mana. Teori akal sehat merupakan 

pengetahuan dan gagasan yang dimiliki oleh setiap orang 

dengan begitu saja atau melalui pengalaman langsung dari 

masyarakat
16

 . 

 

                                                           
16

 Agus Darma, “Teori Komunikasi Massa”, dalam  Mass Communication Theory, vo 2, ed. Denis 

McQuail. (Yogyakarta:Erlangga,1997) 4-5. 
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4. Radio  

a. Definisi Radio 

Diatas telah disinggung bahwa Radio merupakan media auditif  

(hanya bisa didengar), tetapi murah, merakyat, dan mudah dibawa atau 

didengarkan dimana-mana. Radio memilikikekuatan terbesar sebagai 

imajinatif, sebab sebagai media yang buta, radio menstimuli begitu 

banyak suara, dan berusaha memvisualisasikan suara penyiar ataupun 

informasi faktual melalui telinga pendengarnya. 

Radio adalah buah perkembangan teknologi yang memungkinkan 

suara yang ditransmisikan secara serempak melalui radio gelombang 

udara 
17

. 

Dengan demikian radio adalah media elektronik yang bersifat 

khas sebagai media audio. Karena itu, ketika khalayak menerima pesan 

dari pesawat radio, khalayak pada tatanan yang pasif dan bergantung 

pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar.Selain hal diatas 

radio merupakan media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan 

gagasan, informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, 

berupa program yang teratur. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Santi Indra Astuti, Jurnalisme Radio.  5. 
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b. Karakteristik Radio 

1. Kekuatan Radio  

Radio tergolong sebagai media elektronik. Sebagaimana media 

komunikasi massa lainnya, radio memiliki kekhasan tersendiri. 

Berikut adalah uraian tentang kelebihan radio: 

a. Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Artinya, radio 

memiliki kemampuan untuk berfokus pada kelompok  demografis 

yang dikehendaki . selain itu, untuk mengubah atau mempertajam 

segmen pasaran yang dituju. 

b. Radio bersifat mobile dan portabel .orang bisa menjinjing radio 

kemana saja. Sumber energinya kecil dan sama portabelnya. 

c. Radio bersifat intrusive, memiliki daya tembus yang tinggi. Sulit 

sekali menghindar dari siaran radio, begitu radio dinyalakan, 

radio bisa menembus ruang – ruang dimana media lain tidak bisa 

masuk, misalnya didalam mobil. 

d. Radio bersifat fleksibel, dalam arti dapat menciptakan program 

dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim pesan dengan 

segera, dapat secepatnya membuat perubahan. 

e. Radio itu sederhana, yakni sederhana mengoperasikannya, dan 

sederhana isinya. Tidak diperlukan konsentrasi yang tinggi untuk 

menyimak radio. Bahkan, orang bisa mendengarkan radio sambil 

menggarap pekerjaan lain. 
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2. Kelemahan radio 

Inilah yang dikatan Meeske ( 2003 ) tentang kelemahan radio 

antara lain : 

1. Radio isaural only. Satu – satunya cara yang diandalkan radio 

untuk menyampaikan pesan adalah bunyi (sound). Radio tidak 

dilengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan 

lewat gambar. 

2. Radio message are short lived. Yang namanya pesan radio 

hidupnya hanya sebentar ( short lived). Pesan radio bersifat 

satu arah, sekilas dan tidak dapat ditarik lagi begitu 

diudarakan. 

3. Radio listening is prone to distraction. Mendengarkan radio 

rentan gangguan. Radio hanya berurusan dengan satu indra 

saja yakni pendengaran. Begitu pendengaran terganggu , maka 

tak ada lagi radio dalam kegiatan seseorang. 

3. Khalayak radio 

Memanfaatkan media komunikasi massa secara optimal, tidak 

cukup hanya mengandalakan pemahaman seputar tentang kelebihan 

dan kekurangan media itu sendiri. Mesti diketahui pula siapa dan 

bagaimana sosok khalayak atau konsumen yang dihadapi dan 

bagaimana mereka kelak akan memproses informasi yang diperoleh 

dari media komunikasi tersebut. Inilah  siapa dan macam apakah 

khalayak radio : 



31 
 

Pertama, tidak ada khalayak radio yang betul – betul 

loyal.Mereka bisa berpindah saluran dengan mudah berkat 

kecanggihan tekhnologi. Bosen mendengar itu – itu saja tinggal 

pindah chanel. 

Kedua, khalayak radio hanya mau yang ringan – ringan 

saja.Seperti mendengarkan acara musik, maupun berita yang 

didengar dalah berita yang ringan-ringan saja. 

Ketiga, khalayak radio rendah daya konsentrasinya. 

Mendengarkan radio hanya sambil lalu saja. Radio memang bisa 

menembus ruang-ruang dimana media lain tidak bisa masuk. Tapi, 

tidak dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk menyimak radio. 

4. Daya serap informasi radio 

Sebuah eksperimen psikologis yang dilakukan oleh Alfred 

Mehrabian (1966) berusaha  memetakan bagaimana kadar makna 

atau keterserapan informasi yang bisa diperoleh dari sekian banyak 

media. Berdasarkan data statistik yang dihasilkan dari sampel yang 

luas, diperoleh formulasi sebagai berikut : 

1. 7% makna bersumber dari ekspresi verbal (the words that are  

spoken).  

2. 38% makna berasal dari faktor audio (paralinguistic, the way 

that the words are said).  

3. 55% sisanya bersumber dari ekspresi wajah.  
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Prof. Mehrabian menjelaskan mengapa informasi melalui 

radio mesti dikemas ringan dan padat,  masalahnya terdapat pada 

daya serap sebesar 38% tadi. Prof. Mehrabian juga menjelaskan 

peribahasa “masuk telinga kiri keluar telinga kanan”. Begitulah 

karakter proses informasi yang diterima melalui telinga. 

5. Daya tarik radio 

Pada tahun 80-an, sandiwara radio ditanah air mencapai masa 

jayanya. Saur sepuh adalah sandiwara yang bersambung yang 

disiarkan ke seluruh pelosok nusantara.Tokoh-tokoh utamanya 

adalah Brama Kumbara dan Ratna Mantili menjadi karakter 

kesayangan para pendengar.Pendengar boleh saja tertipu. Tapi 

sesungguhnya tanpa gambar sebagai alat bantu visual,maka satu-

satunya media yang digunakan radio adalah suara. Karena 

pemaknaan orang terhadap bebunyian bersifat sangat subyektif, 

maka theater of mind itu punandai bisa divisualisasikan bakalan 

berbeda-beda. 

Kekuatan radio bertumpu pada bunyi. Bunyi yang kita 

dengar dalam radio ada tiga komponen yakni : 

a. Voice / words. 

b. Musik 

c. Spesial effect adalah bebunyian yang digunakan untuk 

membangkitkan mood, suasana, atau efek-efek treatrikal 

tertentu. 
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6. Orang-orang radio 

Selain musik, suara yang kita dengar di radio boleh jadi 

hanya celoteh sang penyiar. Tetapi orang radio bukan hanya 

penyiar.Karena, radio adalah sebuah organisasi, sebuah perusahaan, 

sebuah team work, ada pasukan kru yang bekerja untuk 

menghantarkan suara penyaiar sampai ke pendengarnya. Radio 

selalu terdiri atas tiga bidang kerja yakni : 

1. Bidang produksi,  

Tugas kru produksi adalah menghasilkan program untuk 

diudarakan. Kru produksi terdiri atas sound engineer 

(mengurusi masalah suara, memilih latar musik, dan 

mengkombinasikan bebunyian, dan lain-lain), copywriter 

(penulis naskah), producer (produser) dan lain-lain. 

2. Marketing  

Tugas kru marketing adalah menjual atau memasarkan 

program kepada pihak lain dengan imbalan airtime untuk 

memasang iklan, kesemapatan untuk branding, dan lain-lain. 

3. Teknis  

Bagian teknis bertugas mendukung aspek teknis dalam 

memproduksi program, maupun dalammengoperasionalkan 

radio. Karena radio adalah media yang sangat tergantung pada 

tekhnologi 
18

. 
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Santi Indra Astuti, Jurnalisme Radio, 39-48. 
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5. Ukhuwah Islamiah 

a.  Definisi Ukhuwah Islamiah 

Ukhuwah Islamiah dalam arti adalah persaudaraan, 

kerukunan, berdasar agama Islam. Dengan demikian agama islam  

mengajarkan persaudaraan, kerukunan atau hubungan baik antara 

sesama manusia yang kemudian kita kenal dengan hablum 

minannas 
19

. 

Ukhuwah Islamiah lebih sering diartikan sebagai rasa atau 

ikatan persaudaraan sesama muslim, yang disatukan oleh akidah 

Islamiah yang sama. Sedangkan menurut Imam Hasan Al Bana, 

Ukhuwah Islamiah memiliki makna sebagai keterikatan hati dan 

jiwa antara manusia yang satu dengan yang lain karena satu akidah 

yang sama.Menurut Al-Qur‟an, tidak ada kontroversi hubungan 

antara sesama saudara mukmin dengan persaudaraan manusia 

secara umum. Karena masing-masing memiliki batasan.  

Persaudaraan agama dan iman menuntut adanya ikatan, 

tolong menolong, jaminan pengorbanan dan prioritas untuk 

membangun masyarakat muslim. Persaudaraan kemanusiaan, 

mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan 

yaitu takwa kepada Allah melaksanakan hukum-hukumnya dan 

menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara 

menyeluruh bagi kemanusiaan.  Di zaman nabi Muhammad SAW 

                                                           
19

KH. Abdul Muchit Muzadi,  NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, (Surabaya:  

Kalista,2006) , 170. 
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intensifitas ukhuwah demikian tinggi dan amat mengesankan. 

Prinsip bahwa segenap umat islam itu bersaudara benar-benar 

diaktualisasikan secara nyata. Diantara sesama umat islam, baik 

yang kaya maupun yang miskin, yang pandai maupun yang bodoh, 

semua bersaudara dan saling membantu 
20

. Nabi SAW, telah 

berwasiat ketika haji wada‟, yaitu beliau menyerukan agar bekerja 

(berusaha) membuang permusuhan, dan menguatkan adanya tolong 

menolong antar sesama  manusia. 

Dalil bahwa Ukhuwah merupakan karunia Allah adalah 

Firman-nya : 

                 

                     

                       

        

 

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan  tali 

Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, 

dan ingatlah nikmat Allah atas  kamu semua ketika 

kamu bermusuh-musuhan  maka Dia (Allah) 

menjinakkan antara hati-hati kamu  maka kamu 

menjadi bersaudara.” (QS. Ali Imran: 103) 
21

. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, NU Pasca Khittah prospek ukhuwah dengan muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Media Widya Mandala,1992), 192-193. 
21

 Wahbah Zuhaili, Al-Qur’an:paradigma hukum dan peradaban, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 

114-115.  
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b. Dasar Perintah  Ukhuwah Islamiah 

Diantara dasar wajibnya menggalang Ukhuwah Islamiah 

adalah firman Allah : 

                      

     

   

Artinya  : “ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 

kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat .” (QS. al-Hujurat 49: 

10) 
22

. 

 

Dari Anas ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “ 

barang siapa yang menghendaki dilapangkan rezekinya, dan 

dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali 

kasih saying (persaudaraan).” (HR. al Bukhari dan Muslim) 
23

. 

 

c. Proses Ukhuwah Islamiah dan Upaya Meningkatkan Ukhuwah 

Islamiah 

Dalam Ukhuwah Islamiah, ada proses yang harus 

diperhatikan oleh umat manusia. Proses dalam Ukhuwah Islamiah 

ini akan membuat persaudaraan semakin kuat. Proses-proses yang 

ada dalam Ukhuwah Islamiah adalah: 

 

                                                           
22

 Drs. H. Sudirman, Pilar-Pilar Islam Menuju Kesempurnaan  Sumber Daya Muslim, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), 267. 
23

 Abdullah bin Ahmad Al-„allaf, menabur amal menuai takwa, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 

2003),  123. 
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1. Melaksanakan proses ta‟aruf (saling mengenal) 

Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu. 

Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan fisik 

(Jasadiyyan), seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, 

tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dsb. Selanjutnya interaksi 

berlanjut ke pengenalan pemikiran (Fikriyyan). 

2. Melaksanakan proses tafahum (saling memahami) 

Saling memahami adalah kunci Ukhuwah Islamiah. Tanpa 

tafahum maka ukhuwah tidak akan berjalan. Proses 

ta‟aruf/pengenalan dapat diprogram namun proses tafahum 

dapat dilakukan secara alami bersamaan dengan berjalannya 

ukhuwah. Dengan saling memahami maka setiap individu akan 

mudah mengatahui kekuatan dan kelemahannya dan menerima 

perbedaan. Dari sini akan lahirlah ta‟awun (saling tolong 

menolong) dalam persaudaraan. 

Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu 

ingin dipahami dan tidak berusaha memahami org lain. Saling 

memahami keadaan dilakukan dgn cara penyatuan hati, pikiran 

dan amal. Allah-lah yang menyatukan hati manusia. 

3. Melakukan At-Ta‟aawun (saling tolong menolong) 

Bila saling memahami sudah lahir maka timbullah rasa 

ta‟awun. Ta‟awun dapat dilakukan dengan hati (saling 

mendo‟akan), pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati), dan 
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perbuatan ( saling Bantu membantu). Saling membantu dalan 

kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Manusia adalah 

makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan orang 

lain. Kebersamaan akan bernila bila kita mengadakan saling 

Bantu membantu. 

4. Melaksanakan proses takaful (saling menanggung/senasib 

sepenanggungan) 

 Takaful adalah tingkatan ukhuwah yang tertinggi.Banyak 

kisah dan hadits Nabi SAW dan para sahabat yang menunjukkan 

pelaksanaan takaful ini. Seperti ketika seorang sahabat kehausan 

dan memberikan jatah airnya kepada sahabat lainnya yang 

merintih kehausan juga, namun setelah diberi, air itu diberikan 

lagi ke sahabat yang lain, terus begitu hingga semua mati dalam 

kondisi kehausan. Mereka saling mengutamakan saudaranya 

sendiri dibandingkan dirinya (itsar)
24

 . 

 

d. Manfaat Ukhuwah Islamiah 

Banyak manfaat yang dapat kita nikmati dengan jalinan 

Ukhuwah Islamiah yang kuat. Kita akan merasakan kehidupan 

bermasyarakat yang lebih harmonis. Perbedaan yang ada tidak akan 

menimbulkan pertentangan, justru akan menjadikan kehidupan kita 

semakin indah. Tingkat kesenjangan sosial dalam masyarakat juga 
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http://tulang-rusukku.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-ukhuwah-Islamiah-dan.html. ( 27 

Oktober 2015 ) 
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akan terkikis dengan sendirinya. Hal ini karena semangat Ukhuwah 

Islamiah yang menyatukan kita semua. Ukhuwah juga telah mengikat 

hati kaum muslimin, hingga mereka menjadi keluarga besar 
25

. 

Selain itu, ada juga manfaat lain yang berhubungan dengan 

iman kita. Manfaat dari Ukhuwah Islamiah yang kita terima 

sehubungan dengan tingkat keimanan kita diantaranya adalah: 

1. Merasakan lezatnya iman 

2. Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat (termasuk dalam  

golongan yang dilindungi) 

3. Mendapatkan tempat khusus di surga 

e. Penguat Ukhuwah Islamiah 

Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk semakin 

menguatkan jalinan Ukhuwah Islamiah diantara kita.Apalagi di masa 

sekarang ini, kuatnya ukuwah Islamiah menjadi hal yang sangat 

penting. Hal-hal yang dapat meningkatkan Ukhuwah Islamiah diantara 

kita adalah: 

1. Memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai 

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa 

Rasulullah bersabda: “Ada seseorang berada di samping 

Rasulullah lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya. 

Orang yang disamping Rasulullah tadi berkata: „Aku mencintai 

dia, ya Rasullah.‟ Lalu Nabi menjawab: „Apakah kamu telah 
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 Prof. Dr. Mahmud Saltut , Islam Aqidah dan Syariah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986) ,632. 
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memberitahukan kepadanya?‟ Orang tersebut menjawab: 

„Belum.‟ Kemudian Rasulullah bersabda: „Beritahukan 

kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya 

seraya berkata: „Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah‟ 

Kemudian orang yang dicintai itu menjawab: „Semoga Allah 

mencintaimu karena engkau mencintaiku karena-Nya.” 

2. Memohon didoakan bila berpisah 

3. Menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa 

4. Berjabat tangan bila berjumpa (kecuali non muhrim) 

5. Sering bersilaturahmi (mengunjungi saudara) 

6. Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu 

7. Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya 

8. Memenuhi hak ukhuwah saudaranya 

9. Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat 

keberhasilan. 

Marilah kita tingkatkan Ukhuwah Islamiah diantara kita, 

sehingga islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam 
26

. 
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