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ABSTRAK
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Riyadi, M.Ag
Kata kunci: Strategi Komunikasi, Manajemen, Efektifitas, Islam Nusantara.
Strategi komunikasi dakwah dalam menyebarluaskan Islam Nusantara
adalah pertma, kita harus mengkonsulidasi kepada semua pihak untuk mensupport
adanya radio ini, agar tetap eksis atau bermanfaat bagi minat masyarakat
Ponorogo. Kedua, kita juga melakukan komunikasi diluar radio dengan
melakukan menawarkan iklan, sponsor, dan program-program yang ada di radio
Aswaja FM tersebut untuk kerja sama dengan EO atau pelaksanaan programprogram lainnya. Perencanaan dan manajemen penyiaran radio Aswaja FM,
dibagi menjadi 2 macam yaitu jangka waktu pendek, kita sebagai pihak internal
maupun eksternal, mencoba menyelesaikan administrasi terkait legal formal
pendirian radio. Jangka waktu panjang, kita harus mencoba untuk musyawarah
atau mengkonsultasikan kepada semua pihak untuk mempunyai gedung sendiri.
Efektifitas dalam menyebarluaskan Islam Nusantara yang paling efektif adalah
melalui pengajian umum, kajian bahtsul masail, kajian kitab kuning dan kegiatan
sosial dan tradisional.
Untuk mengungkap penjelasan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai
berikut : (1) bagaimana perencanaan dan manajemen penyiaran radio Aswaja FM
dalam menarik minat pendengar Masyarakat Ponorogo? (2) kedua Apa saja
strategi komunikasi dakwah melalui radio Aswaja FM dalam menarik minat
pendengar masyarakat Ponorogo?
Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah
kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun pembahasan dalam penelitian
adalah menggunakan metode deskripsi analisis yang memaparkan tentang
bagaimana strategi komunikasi, manajemen, efektifitas dan Islam nusantara
Proses menyebarluaskan Islam Nusantara di radio Aswaja FM adalah
melalui pengajian umum, kajian bahtsul masail, kajian kitab kuning dan kegiatan
sosial dan tradisional. Dengan adanya penelitian di radio Aswaja FM, kita bisa
memahami dan mengantisipasi masalah-masalah di radio tersebut yang sering
terjadi dan yang kurang begitu diperhatikan oleh audien (pendengar). Sehingga
pesan atau informasi yang disampaikan penyiar radio Aswaja FM dapat mengerti
dan dapat diamalkan di dalam masyarakat tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berkembangnya penggunaan teknologi berbasis internet kini, mulai
marak dikalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Hal ini, membuktikan
bahwa perkembangan teknologi komunikasi sudah bisa dikatakan sangat pesat
karena

sudah

dapat

dijangkau

sampai

ke

desa-desa.

Dengan

adanya

perkembangan teknologi komunikasi ini, akan dapat mempermudah kegiatan
seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Sehingga,
tidak ada lagi jarak dan waktu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dalam
berkomunikasi dimana berada manusia dapat melakukan kegiatan komunikasinya
dengan siapapun dan melalui media apapun yang berkembang saat ini.
Penggunaan teknologi bukan hanya di internet tetapi masih banyak
teknologi yang berkembang sampai sekarang seperti televisi, radio, media cetak
dan lain-lainnya. Internet memiliki keunggulan adalah tidak terbatas ruang dan
waktu, dukungan teknologi terus berkembang, sumber informasi besar dan mudah
dalam penggunaannya. Kelembahan internet yakni jangkauan internet bersifat
umum artinya tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur birokasi. Kenggulan
Televisi memiliki keunggulan jangkauan luas, penayangan seketika, gabungan
gambar, suara, warna, efek demonstrasi, penentuan waktu, penayangan mudah,
dan kontrol mudah. Kekurangan televisi adalah informasi yang ditayangkan cepat
lewat, frekuensi tinggi, relatif mahal, pesan harus pendek, dan sebagainya.1
1.

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelolah Radio dan Televisi (Jakarta: 10
Prenada Media Group. 2008), 3.
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2

Keunggulan radio adalah alat teknologi yang dapat akrab dengan pengguna
atau pemiliknya, selain itu radio juga menyangkut aspek pribadi dan suara penyiar
serasa dengan penikmat radio, dan program acara yang disuguhkan kepada
pendengar yang mampu menarik perhatian, sehingga sajian radio dapat dinikmati
sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Kelemahan Radio pertama, Sifat
komunikasinya hanya satu arah (one way street communication). Kedua, biasanya
siaran disentralisasikan sehingga guru tak dapat mengontrolnya. Ketiga,
Penjadwalan siaran sering menimbulkan masalah. Integrasi siaran radio ke dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas sering kali menyulitkan. Keempat Bersifat
sekali jalan (einmalig), artinya sekali pemberitaan itu disampaikan, berarti sudah
hilang dan tidak dapat didengar lagi. Strategi komunikasi menurut Onong Uchjana
Effendi (1981 : 84) dalam buku berjudul “Dimensi-dimensi Komunikasi”
menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan
komunikasi

(communication

planning)

dan

manajemen

(communications

management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut
strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara
taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda
sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Menurut Onong Uchjana
Effendi, ada 3 macam strategi komunikasi ada 3 yaitu :
a. Memastikan pesan diterima oleh komunikan (To secure understanding)
b. Membina penerimaan pesan (To establish acceptance)
c. Kegiatan yang dimotivasikan (To motivate action).2
2.

Anwar Arifin, Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas (Bandung: Armico, 1984), 27.

Ada 2 faktor yang penting pada diri komunikator bila ia melancarkan
komunikasi, yaitu daya tarik sumber (source attractiveness) dan kredibilitas
sumber (Source credibility). Kemudian peneliti akan menjelaskan faktor-faktor
tersebut antara lain :
1. Daya tarik sumber (source attractiveness)
Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah
sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika
komunikan merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga
komunikan bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator.
2. Kredibilitas sumber
Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan
komunikan kepada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan
profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator.
Berdasarkan kedua faktor tersebut, seorang komunikator dalam
menghadapi komunikasi harus bersihkan empatik (empathy), yaitu kemampuan
seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Dengan lain
perkataan, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang
komunikator harus bersikap empatik ketika ia berkomunikasi dengan komunikan
yang sedang sibuk, marah, bingung, sedih, sakit, kecewa dan sebagainya. Untuk
menyusun strategi komunikasi dibutuhkan taktik atau metode yang tepat dan
susun dengan hati-hati dan baik. Namun, jika kita merasa ada hal yang salah pada
tataran taktik maka kita harus mengubah strategi. 3
3.

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran, 3.

Praktik-praktik penyiaran radio bertindak sebagai komunikator dalam
sebuah media radio. Terutama penyiar radio dakwah, selain sebagai komunikator
dalam arti umum, juga memegang peranan sebagai pendakwah. Mengingat pesan
yang disampaikan merupakan pesan yang mengandung unsur dunia dan akhirat.
maka dalam penyampaian siarannya harus berkualitas. Kualitas siaran radio yang
bagus pastinya memiliki unsur penting yang tidak lepas, salah satunya adalah
etika dalam berkomunikasi. Radio berkembang cukup pesat. Karena semakin
banyak saluran radio yang ada, semakin beragam juga program radio yang
bermunculan. Disamping itu, peran radio sebagai media massa semakin besar dan
mulai menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat. Program
radio yang bermunculan sekarang ini sangat segmented. Segmentasi yang
dilakukan radio biasanya adalah radio anak muda, radio dewasa, radio bisnis, dan
umum. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan
cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik.
Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat
ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan
medium pengangkut, seperti molekul udara. Penyiar radio bertindak sebagai
komunikator dalam sebuah media radio. Terutama penyiar radio dakwah, selain
sebagai komunikator dalam arti umum, juga memegang peranan sebagai
pendakwah. Mengingat pesan yang disampaikan merupakan pesan yang
mengandung unsur agama, maka dalam penyampaian siarannya harus
berkualitas.4
4.

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek, (Bandung: Penerbit PT Remaja
Rosdakarya, 1981), 32.

Kualitas siaran radio yang bagus pastinya memiliki unsur penting yang
tidak lepas, salah satunya adalah etika dalam berkomunikasi. Berikut ini peneliti
menyajikan 3 macam praktik-praktik penyiaran radio sebagai berikut :
a. Menjadi Seorang penyiar harus bisa belajar bicara. Maksudnya seorang penyiar
harus memiliki kemampuan berbicara yang mumpuni mulai dari arikulasi, nada
dan tempo. Kemampuan berbicara ini dapat dipelajari dan dilatih bicara di
depan cermin.
b. Seorang penyiar dituntut untuk memiliki wawasan yang luas agar tidak
monoton pada satu pembicaraan. Oleh karenanya rajin-rajinlah menambah
wawasan anda terkait musik misalnya tau hal-hal terkini.
c. Ketika berbicara di depan mix, seorang penyiar harus menentukan gaya
maksudya carilah gaya berbicara atau gaya siaran yang menjadi ciri khas anda.
Dengan begitu ketika pendengar mendengarkan siaran anda makan dia kan
langsung mengetahui bahwa itu adalah anda. Dengan gaya yang khas dan juga
wibawa yang khas anda juga dapat memikat para pendengar untuk senantiasa
mendengarkan siaran anda. Gaya yang khas menjadi daya tarik tersendiri dari
seorang penyiar.
Kota Ponorogo memiliki julukan kota santri karena banyak pondokpondok pesantren, selain memiliki pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo juga
mendirikan beberapa stasiun-stasiun radio salah satunya radio Aswaja FM, radio
Gema Surya dan sebagainya. Penulis meneliti di radio tersebut, karena tema yang
diambil tentang penyebarluasan Islam Nusantara untuk menyelesaikan skripsi.
5.

Ibid, 32.

Radio Aswaja FM adalah satu-satunya radio Islam di Ponorogo yang
murni di bawah naungan organisasi Pimpinan Cabang Nahdlatul ‘Ulama (PCNU)
Ponorogo tepatnya berlokasi di Jl. Batoro Katong No. 32 Ponorogo, disahkan
pada tanggal 30 Desember 2012 oleh Drs. H. M. Muhsin. Radio ini dengan slogan
“Menyapa Umat Dengan Islam Rahmatan Lil ’alamin” berfrekuensi di 101.60
Mhz dan bisa dinikmati dengan Live Streaming di internet. Upaya pemaknaan
memberikan kontribusi yang besar bagi upaya memahami hakekat Islam
Nusantara. Sebagai hakekat, sulit dipahami tanpa mengetahui ciri atau
karakteristiknya. Selanjutnya makna tersebut memberikan pemahaman awal pada
seseorang yang berusaha memahami substansinya. Dengan kata lain, makna Islam
Nusantara berfungsi membuka jalan awal bagi pemahaman seseorang dalam
menggali dan mengkaji pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran
Islam yang mencerminkan dan dipengaruhi oleh kawasan ini. Islam Nusantara
adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilainilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Karakter Islam
Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar
ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal
yang banyak tersebar di wilayah Indonesia.6 Dalam konteks karakteristik Islam
nusantara dapat dilihat setidaknya dengan 4 ciri-ciri yang menonjol yaitu :
1. Pertama Islam nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian
dikenal tokoh-tokohnya sebagai wali songo, yaitu proses Pengislaman dengan
cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Karenanya Islam
6.

Ahmad Baso, Islam Nusantara Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia Jilid 1 (Jakarta: Pustaka
Afid, 2015), 25.

dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Keadaan ini dinilai oleh
pengkaji Islam diantara Anwar Ibrahim, sebagai sebuah proses pengislaman
yang terbaik.
2. Kedua, toleran. Kontekstualitas Islam ini pada gilirannya menyadarkan kita
bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap Islam yang beragam bukan hal
yang menyimpang ketika ijtihad dilakukan dengan tenggung jawab. Sikap ini
akan melahirkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan tafsir Islam. Lebih
jauh lagi, kesadaran akan realitas konteks keindonesiaan yang plural menuntut
pula

pengakuan

bagi

kesederajatan

agama-agama

dengan

segala

konsekuensinya. Semangat keberagaman inilah yang menjadi pilar lahirnya
Indonesia.
3. Ketiga, mayoritas masyarakat Islam nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf
karena itu tarekat berkembang dengan subur. Tokoh-tokoh tasawuf yang
menjadi panutan antara lain Imam Ghazali, Syaikh Abdul Qadir Jailani, Imam
Syazili dan lain sebagainya yang sangat populer dikalangan Islam nusantara.
Dari sanalah kemudian Islam nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni,
toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf.
4. Keempat, menghargai tradisi. Ketika menyadari bahwa Islam dibangun atas
dasar tradisi lama yang baik, hal ini menjadi bukti bahwa Islam tak selamanya
memusuhi tradisi lokal. Islam tidak memusuhi, tetapi justru menjadi sarana
vitalisasi nilai-nilai Islam, sebab nilai-nilai Islam perlu kerangka yang akrab
dengan kehidupan pemeluknya.7
7.

Baso, Islam Nusantara, 25.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini difokuskan pada
strategi komunikasi dakwah di radio Aswaja FM dalam menyebarluaskan Islam
nusantara. Jika diajukan dalam bentuk pertanyaan sub masalah dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana perencanaan penyiaran radio Aswaja FM dalam menarik minat
pendengar Masyarakat Ponorogo ?
2. Apa saja strategi komunikasi dakwah melalui radio Aswaja FM dalam
menyebarluaskan Islam Nusantara ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perencanaan penyiaran radio Aswaja FM dalam
menarik minat pendengar Masyarakat Ponorogo.
2. Untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah melalui radio Aswaja FM
dalam menyebarluaskan Islam Nusantara.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan
sumbangan wacana dalam bahan penelitian lanjutan dan sebagai informasi
yang sewaktu waktu dapat dikembangkan melalui diskusi atau seminar.
2. Manfaat Praktis

Kajian penelitian ini diharapkan penulis sebagai sumbangan kepada
masyarakat, mahasiswa dan juga pihak Radio Aswaja FM Ponorogo untuk
mengetahui strategi komunikasi dan menyebarluaskan Islam di radio
Aswaja FM dalam menarik minat pendengar masyarakat Ponorogo.

E. Telaah Pustaka
Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis
mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada
sebelumnya, meskipun sejauh ini penulis belum menemukan adanya penelitian tentang
Radio Aswaja FM Ponorogo. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut :

1) Pertama, penelitian Desy Ayu Wulandari, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Penyiaran Islam (INSURI Ponorogo, 2016) skripsi yang berjudul “Program
Acara Radio Aswaja FM Dalam Perspektif

Dakwah”. Hasil penelitian

menggunakan pedekatan kualitatif membahas program acara dan format
program siaran dakwah di radio Aswaja FM Ponorogo. Teknik pengumpulan
data

menggunakan

teknik

wawancara,

teknik

observasi

dan

teknik

dokumentasi.8
2) Kedua, penelitian Mifrokah yang berjudul “Studi tentang Radio Sebagai Media
Dakwah Tinjauan Manajemen Di Rakosa Female Radio” Tahun 2002. Hasil
penelitian

ini

membahas

penerapan

fungsi-fungsi

manajemen

yang

dilaksanakan di radio Rakosa sebagai media radio yang prioritas audiensnya
wanita. Penerapan fungsi-fungsi manajemen di Rakosa Female radio yang erat
kaitannya dengan perancanaan program siaran dakwah sampai pada koreksi
program

diambil

berdasarkan

kebijakan

media

tersebut

yang

lebih

mempriotaskan kepada kebutuhan wanita akan informasi yang ingin di
dapatkan.9

8.

Proposal, Pendirian Penyelenggaraan Radio Swasta Radio Aswaja FM Ponorogo, 01 Maret 2013, 14.
http://digilib.uinsuka.ac.id/4159/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.html(February,2018), 27.
9.

F. Kajian Teori
1. Telah disebutkan di atas bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif
diperlukan suatu strategi komunikasi yang baik. Strategi merujuk pada
pendekatan komunikasi menyeluruh, yang akan diambil dalam rangka
menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam proses komunikasi.
Berbagai pendekatan dapat dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi,
misalnya pendekatan konsorsium. Salah satu dari pendekatan-pendekatan
itu dapat dianggap sebagai dasar dari sebuah strategi dan berfungsi sebagai
sebuah kerangka kerja untuk perencanaan komunikasi. Sebuah strategi
hendaknya menyuguhkan keseluruhan arah bagi inisiatif, kesesuaian
dengan berbagai sumber daya yang tersedia, meminimalisir resistensi,
menjangkau

kelompok

sasaran,

dan

mencapai

tujuan

inisiatif

komunikasi.10
2. Pengertian Strategi Komunikasi
Pertama, menurut Ahmad S Andaputra dalam Ruslan (1998 : 106)
mengemukakan, strategi komunikasi adalah bagian terpadu dari suatu
rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu
perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan dalah suatu
fungsi dasar dari proses menajemen. Kedua, Menurut Rogers (1989)
memberikan pengertian, strategi komunikasi yakni sebagai suatu
rancangan yang dibuat untuk merubah tingkah laku manusia dalam skala
yang besar maupun kecil melalui transfer pemikiran yang baru.11

10.

Ibid, 32.
http://www.komunikasipraktis.com/pengertian-strategi-komunikasi.html(Desember, 2015), 10.

11.

3. Menurut Effendy Onong Uchjana dalam buku Ilmu Komunikasi,
menyatakan macam-macam strategi komunikasi ada 3 yaitu :
a. Memastikan pesan diterima oleh komunikan (To secure understanding)
b. Membina penerimaan pesan (To establish acceptance)
c. Kegiatan yang dimotivasikan (To motivate action).
Pertama adalah To secure understanding, memastikan bahwa komunikan
mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata ia sudah dapat mengerti menerima,
maka penrimaannya itu harus dibina (To establish acceptance). Pada akhirnya
kegiatan dimotivasi (To motivate action). Strategi komunikasi sudah tentu bersifat
makro yang dalam proses berlangsung secara vertikal piramidal.
4. Ada 2 faktor mempengaruhi strategi komunikasi yang mempengaruhi
strategi komunikasi antara lain :
a) Daya tarik sumber, seorang komunikator yang akan berhasil dalam
berkomunikasi harus bisa mengubah sikap, logika, dan opini mampu
menarik komunikan atau pendengar, bila merasa ada kesamaan antara
komunikator dengan komunikannya. Sehingga komunikan bersedia
mentaati isi pesan atau informasi yang dilancarkan oleh komunikator.
b) Kredibilitas sumber, faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi
berhasil

adalah

kepercayaan

komunikan

kepada

komunikator.

Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan keahlian yang dimiliki
seorang komunikator. Untuk menyusun strategi komunikasi dibutuhkan
taktik dan metode yang benar (valid) untuk menyampaikan informasi.12

12.

Effendy, Ilmu Komunikasi, 32.

4. Praktik-Praktik Penyiaran Radio
Penyiar radio bertindak sebagai komunikator dalam sebuah media
radio. Terutama penyiar radio dakwah, selain sebagai komunikator dalam
arti umum, juga memegang peranan sebagai pendakwah. Mengingat pesan
yang disampaikan merupakan pesan yang mengandung unsur agama, maka
dalam penyampaian siarannya harus berkualitas. Kualitas siaran radio
yang bagus pastinya memiliki unsur penting yang tidak lepas, salah
satunya adalah etika dalam berkomunikasi. Berikut ini peneliti menyajikan
tiga macam praktik-praktik penyiaran radio sebagai berikut :
a) Menjadi Seorang penyiar harus mampu berbicara di depan mix dengan
arikulasi atau nada yang lebih baik, agar tidak ragu bila didengarkan
oleh khalayak dimanapun berada.
b) Seorang penyiar dituntut untuk memiliki wawasan yang luas agar tidak
berubah (monoton) pada satu pembicaraan. Oleh karenanya rajinrajinlah menambah wawasan anda terkait musik misalnya tau hal-hal
terkini.
c) Ketika berbicara di depan mix seorang penyiar harus menentukan gaya
berbicara saat siaran di radio live streaming berlangsung, agar
pendengar atau komunikan merasa bahagia bila mendengarkan. Dengan
begitu

ketika

pendengar

mampu

membedakan

penyiar

yang

menyampaikan pesan atau informasi dengan bicaranya yang halus
maupun kasar saat live streaming berlangsung di radio tersebut.13

13.

Ibid, 27.

5. Pengertian Islam Nusantara
Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai
Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di
Tanah Air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal
di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru
menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak
tersebar di wilayah Indonesia. Islam Nusantara menurut Ahmad Baso,
Islam Nusantara Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia Jilid 1, memiliki
empat ciri-ciri menonjol yaitu :
a. Pertama, Islam nusantara harus toleran. Kontekstualitas Islam ini pada
gilirannya menyadarkan kita bahwa penafsiran dan pemahaman
terhadap Islam yang beragam bukan hal yang menyimpang ketika
ijtihad dilakukan dengan tanggung jawab. Sikap ini akan melahirkan
sikap toleran terhadap berbagai perbedaan tafsir Islam. Lebih jauh lagi,
kesadaran akan realitas konteks keindonesiaan yang plural menuntut
pula pengakuan bagi kesederajatan agama-agama dengan segala
konsekuensinya. Semangat keberagaman inilah yang menjadi pilar
lahirnya Indonesia.
b. Kedua, Islam nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang
kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai wali songo, yaitu proses
pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran
inti Islam, karena Islam dapat berkembang dan tidak saling memusuhi.14
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c. Ketiga, penganut setia faham Ahlusunnah dengan watak moderat. Ini
ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak
belakang dengan cara berpikir islam timur tengah.
d. Keempat, menghargai tradisi. Ketika menyadari bahwa Islam dibangun
atas dasar tradisi lama yang baik, hal ini menjadi bukti bahwa Islam tak
selamanya memusuhi tradisi lokal. Islam tidak memusuhi, tetapi justru
menjadi sarana vitalisasi nilai-nilai Islam, sebab nilai-nilai Islam perlu
kerangka yang akrab dengan kehidupan pemeluknya.
i.

Metode Penelitian
Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, metode dan penelitian.
Metode diambil dari bahasa Yunani yakni “Methodos” yang berarti cara dan
jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud
yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara
kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati,
mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan
teori. Sedangkan penelitian (research) adalah sebuah proses yang
mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data dan informasi untuk
menjawab atau mememcahkan suatu persoalanan atau masalah.15
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan
sebenarnya atau kenyataan.
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Studi lapangan dilakukan guna mencari data yang validitas dengan
memecahkan masalah yang ada di Radio Aswaja FM Ponorogo dalam
menyiarkan Islam nusantara kepada pendenger tersebut.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis disini adalah
metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu
metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau objek
penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan
yang sedang berlangsung saat ini kemudian mencoba untuk memberikan
pemecahan masalah.16
3. Lokasi Penelitian
Radio Aswaja FM dijadikan tempat penelitian radio dakwah berbasis
ahlussunnah wal jamaah. Beralamat di Jalan Batoro Katong No. 32,
Kompleks Kampus INSURI Ponorogo.
4. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Perencanaan manajemen dan
strategi komunikasi dakwah di Radio Aswaja FM Ponorogo.
5. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Jenis data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertamakali. Dalam pengumpulan data
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primer dapat dilakukan dengan cara wawancara. Kemudian peneliti
mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara dan mencari data
yang validitas dengan memecahkan masalah yang ada di Radio
Aswaja FM Ponorogo tersebut.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak
langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder bisa berwujud
data dokumentasi atau data laporan yang telah diteliti, seperti
dokumen pribadi yang dimiliki Radio tersebut dan data yang terkait
lainnya dalam penelitian ini.
b. Sumber Data
Untuk kelengkapan jenis data di atas maka diperlukan adanya
sumber data yang dipakai peneliti untuk melengkapi jenis data dibagi
menjadi 2 yakni :
1. Informan, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi peneliti
harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.
Dalam penelitian ini memerlukan beberapa informan sebagai sumber
data yang nantinya diharapkan dapat nemberikan data-data yang
diperoleh peneliti dalam penelitian ini, dengan kriteria penilaian
tertentu yang bisa dianggap mewakili pendengar lainnya. 17 Alasan
peneliti menentukan beberapa informan tersebut selain karena
mereka telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, peneliti juga
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menganggap informan-informan tersebut orang yang mengetahui
dengan baik informasi atau data yang peneliti butuhkan.
2. Sumber Tertulis, dapat dikatakan sebagai sumber kedua yang berasal
dari luar sumber kata-kata dan tindakan. Dilihat dari segi sumber
data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi
atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen
pribadi dan dokumen resmi.Sumber tertulis dalam penelitian ini
berupa dokumen resmi dan juga dokumen pribadi, baik dari buku,
majalah maupun arsip yang berasal dari lokasi penelitian di Radio
Aswaja FM Ponorogo.18
6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti sangat mengandalkan
hasil penelitiannya melalui observasi yang didukung oleh wawancara dan
dokumentasi yang dikumpulkan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif
deskripsi, instrumen yang paling utama digunakan adalah instrumen
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
a) Observasi adalah proses keterlibatan peneliti dalam situasi sosial,
kemudian dia mengungkapkan seluruh apa yang dilihat, dialami, dan
dirasakan langsung oleh peneliti. Sesuai dengan argumen diatas, dapat
diperoleh data yang dapat menguatkan penelitian ini. Data yang
bersumber dari wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam
catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto

18.

Ibid, 27.

dan sebagainya, proses awal untuk memulai analisis data yang
kemudian dipilih sesuai kategori penelitian. Diantara program acara dan
pendengar sangat berkaitan erat, karena bisa di nikmati siaran radio
tersebut.
b) Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek
dalam situasi sosial untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data
yang dibutuhkan. Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui
komunikasi dakwah dan praktik-praktik dalam menyebarluaskan islam
nusantara di Radio Aswaja FM untuk memenuhi kebutuhan materi
siaran dakwah, cara yang dilakukan adalah dengan bertanya langsung
kepada crew Radio Aswaja FM Ponorogo dan pihak terkait yang
bertanggung jawab di Radio Aswaja FM Ponorogo.
c) Dokumentasi adalah data-data tertulis atau gambar yang ada pada satu
situasi sosial yang dibutuhkan peneliti, sebagai pendukung datanya
dalam mengemas laporan penelitian. Berdasarkan penelitiankomunikasi
dakwah dan praktik-praktik menyebarluaskan Islam nusantara di Radio
Aswaja FM, harus menggunakan data-data yang valid.19
7. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan
masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
tujuan

sesuai

dengan

yang

direncanakan.

Maksudnya

data-data

dikumpulkan dari lapangan dapat diolah, dikumpulkan dipadukan menjadi
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sebuah data atau informasi secara ilmiah yang yang terstruktur dan
sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian.
Dari lapangan dapat diolah, dikumpulkan dipadukan menjadi sebuah
data atau informasi secara ilmiah yang yang terstruktur dan sistematis yang
selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian. Data yang
bersumber dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam
catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto dan
sebagainya. Proses awal untuk memulai analisi data yang kemudian dipilih
sesuai kategori penelitian.
8. Teknik Analisis Data
Analisi data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan
dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara
empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan
sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian.
Data yang bersumber dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan
dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau
foto dan sebagainya, proses awal untuk memulai analisis data yang
kemudian dipilih sesuai kategori penelitian.
Analisis dan kualitatif (Lexy J. Moleong, 1996) adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
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yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain.
9. Pengecekan Keabsahan Data
Untuk mendapat data yang lebih relevan dan urgen terhadap data yang
terkumpul, maka penulis menggunakan teknik trianggulation, yaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data itu. Dalam penelitian ini trianggulation sumber data yang dilakukan
dengan cara membandingkan penelitian yang sudah ada di Radio Aswaja
FM Ponorogo tersebut. Teknik yang digunakan untuk menentukan
keabsahan data dalam penelitian ini antara lain :
a) Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan
penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dilakukan
dengan memperpanjang waktu penelitian dengan memperpanjang
keikutsertaan dalam penelitian akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan
keikutsertaan, peneliti akan banyak mempelajari dan dapat menguji
ketidakbenaran informasi.
b) Ketekunan atau Keajegan Pengamatan
Ketekunan atau Keajegan pengamatan keajegan pengamatan berarti
mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan

21.

Ibid, 27.

dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan
pengamatan ini menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi
yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dan
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Bahwa
penelitian hendaknya mengadakan pengamatan dengan lebih baik.22
c) Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Denzim (1978) mengemukakan empat model yaitu dengan penggunaan
sumber, metode, peneliti, dan teori yang sudagada dan berbeda.
Sedangkan menurut Patton (1987) triangulasi sumber berarti
membandingkan dan mengecek kembali derajat keterpercayaan suatu
informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif. Data yang bersumber dari wawancara, pengamatan yang
sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen
resmi, gambar atau foto dan sebagainya, proses awal untuk memulai
analisis data yang kemudian dipilih sesuai kategori penelitian. Analisis
dan kualitatif (Lexy J. Moleong, 1996) adalah upaya yang dilakukan
dengan mengorganisasikan data, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.23
22.
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H. Sistematika Pembahasan
Secara sistematis penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab
dengan beberapa sub bab, agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai
hal yang tertulis. Berikut ini adalah sistematika penulisannya secara lengkap :
Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan
penjelasan yang bersifat umum, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi
penelitian dan sistematika penulisan.
Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini menguraian penjelasan
tentang pengertian televisi dan Radio secara umum dan pengertian strategi,
komunikasi, dan Islam Nusantara di Radio Aswaja FM Ponorogo.
Bab ketiga merupakan hasil penelitian. Bab membahas tentang gambaran
umum lokasi penelitian Radio Aswaja FM Ponorogo, sejarah berdirinya Radio
Aswaja FM Ponorogo, software dan hardware Radio Aswaja FM Ponorogo,
maksud dan tujuan pendirian Radio Aswaja FM Ponorogo, visi dan misi Radio
Aswaja FM Ponorogo.
Bab keempat merupakan analisis data. Bab ini menguraikan penjelasan
tentang strategi komunikasi dakwah di radio, praktik-praktik penyiran radio dan
menyebarluaskan Islam nusantara di Radio Aswaja FM Ponorogo.
Bab kelima merupakan penutup. Bab yang terakhir berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Radio Secara Umum
1.

Pengertian Radio
Menurut Anwar Arifin, Radio adalah alat komunikasi massa, dalam
artian saluran pernyataan manusia umumnya atau terbuka dan
menyalurkan gelombang yang berbunyi, berupa program-program yang
teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan
masyarakat.24 Sedangkan menurut H. A. Widjaja, radio adalah sistem
gelombang suara yang dipancarkan dari stasiun pemancar dan diterima
oleh pesawat radio. penerima dirumah, dimobil, dan lain-lain dan dilepas
dimana aja.
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil garis besar bahwa
radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal
dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang
elektromagnetik. Gelombang ini melintas lewat udara dan merambat
lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang tidak
memerlukan molekul udara. Radio dalam kehidupan sehari-hari
digunakan sebagai sarana penyampaian informasi.25 Suara yang didengar
dari pesawat radio merupakan perubahan bentuk energi elektromagnetik
dari gelombang radio yang ditangkap oleh pesawat radio, lalu diubah
melalui pengeras suara dapat menghasilkan bunyi yang bisa dengar.
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Suara yang didengar dari pesawat radio dapat berisi tentang
hiburan, misalnya musik, humor serta berita dan berbagai informasi yang
dapat diterima. Pengertian radio pertamanya adalah alat atau pesawat
untuk mengubah gelombang radio menjadi gelombang bunyi atau suara.
Sedangkan pengertian lain dari radio adalah gelombang radio yang
merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Radio adalah media
elektromagnetik yang termurah, baik pemancar maupun penerimanya.
Berarti terdapat ruang untuk stasiun radio dan pesawat radio untuk
penerima dalam sebuah perekonomian nasional. Radio dibandingkan
dengan media lainya adalah biaya yang rendah sama artinya dengan
akses kepada pendengar yang lebih besar dan jangkauan lebih luas
kepada kaum dengan tingkat ekonomi yang rendah, itu keuntungan dari
radio.
Selain keuntungan radio, ada dampak kerugian dari penggunaan
radio yaitu pertama, bila pancaran gelombang radio off air tidak dapat
didengarkan oleh masyarakat dapat menurunkan minat audien. Dan kedua
kurangnya induksi gelombang elektromagnetik dapat mempengaruhi ion
positif dan ion negatif disekeliling pancaran radionya, muatan ion positif
dan negatif didalam tubuh terjadi keseimbangan apabila tidak
mendapatkan pengaruh terutama dari radiasi gelombang elektromagnetik,
dan lainnya.26
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2. Perkembangan Radio
Perkembangan

radio

dimulai

dari

penemuan

phonograph

gramofon, yang juga bisa digunakan memainkan rekaman, oleh Edison
pada tahun1877. Pada saat yang sama James Clerk Maxwell dan
Helmholtz

Hertz

melakukan

eksperimen

elektromagnetik

untuk

mempelajari fenomena, kemudian dikenal sebagai gelombang radio.
Beliau menemukan gelombang radio merambat dalam bentuk bulatan,
sama seperti ketika kita menjatuhkan sesuatu pada air yang tenang.
Sejarah radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio
yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio
ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinyu baik melalui
modulasi amplitudo (AM), maupun modulasi frekuensi (FM).
Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya,
seiring perkembangan teknologi ditemukanlah internet, dan sinyal digital
yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Sejarah media
penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich
Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang
radio. Upaya itu kemudian dilanjutkan Guglielmo Marconi 1874-1973
dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal lorse berupa titik dan garis
dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirim
Marconi itu berhasil menyebrangi Samudra Atlantik pada tahun 1901
dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.27
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3. Format Acara di Siaran Radio
1) Format uraian (monolog) adalah salah satu format acara yang
menjelaskan suatu masalah atau topik yang sudah disiapkan oleh
narasumber secara satu arah (monolog), seperti pidato atau ceramah.
2) Format Obrolan adalah suatu format acara yang menjelaskan suatu
masalah atau topik dengan cara tanya jawab antar dua orang atau
lebih, satu sebagai presenter dan sebagian lainnya sebagai narasumber.
3) Format Feature adalah format program acara informasi yang
membahas satu topik persoalan dan dikupas secara mendalam melalui
berbagai

pandangan

yang

saling melengkapi,

mengurai

dan

mengkritik yang disajikan dalam berbagai format atau bentuk. Feature
adalah cerita khas kreatif yang berpijak pada jurnalistik, namun tidak
harus mengikuti rumus 5W + 1H : (What, Who, When, Where, Why
dan How), yang menyajikan tentang suatu situasi, keadaan atau aspek
kehidupan, dengan tujuan memberikan informasi sekaligus menghibur
khalayak media massa.
4) Format Majalah Udara adalah format acara radio yang dirancang
dengan model tertentu dengan memadukan beberapa topik, beberapa
sub program yang disajikan dalam sejumlah rubrikasi dengan gaya
atau variasi kecepatan presentasi tertentu, sehingga pendengar tidak
bosan dalam mendengarkan Radio Aswajad FM di Ponorogo
tersebut.28
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B. Pengertian Strategi Komunikasi, Dakwah dan Islam Nusantara
1.

Pengertian Strategi Komunikasi
Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan
oleh penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak jika tidak ada strategi
komunikasi yang baik efek dari proses komunikasi atau terutama
komunikasi media massa bukan tidak mungkin akan menimbulkan
pengaruh negatif. Sedangkan untuk menilai proses komunikasi dapat
ditelaah dengan menggunakan model komunikasi.
Menurut Onong Uchjana Effendi dalam buku berjudul “Ilmu
Komunikasi Teori & Praktek” menyatakan strategi komunikasi
merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication
planning) dan manajemen (communications management) untuk
mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi
komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara
taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa
berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”. (1981 :
84).29
Dalam proses kegiatan komunikasi yang sedang berlangsung atau
sudah selesai prosesnya maka untuk menilai keberhasilan proses
komunikasi tersebut terutama efek dari proses komunikasi tersebut
digunakan telaah model komunikasi. Selanjutnya menurut Onong
Uchjana Effendi bahwa strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu :
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secara makro (Planned multi-media strategy) dan secara mikro (single
communication medium strategy).
Kedua

aspek tersebut mempunyai

fungsi

ganda,

yaitu :

Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif
dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil
yang optimal. Menjembatani “cultural gap”, misalnya suatu program
yang berasal dari suatu produk kebudayaan lain yang dianggap baik
untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri sangat
tergantung

bagaimana

strategi

mengemas

informasi

itu

dalam

dikomunikasiknnya.
2.

Teori Dalam Strategi Komunikasi
Dalam hal strategi dalam bidang apa pun tentu harus didukung
dengan teori. Begitu juga pada strategi komunikasi harus didukung
dengan

teori,

dengan

teori

merupakan

pengetahuan

mendasar

pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Karena teori merupakan
suatu pernyataan (statement) atau suatu konklusi dari beberapa statement
yang menghubungkan atau mengkorelasikan suatu statement yang satu
dengan statement lainnya.30
Dari beberapa pengertian teori komunikasi yang dikemukakan oleh
semua para ahli untuk berkomunikasi yang baik. Peneliti akan
menjelaskan rumus komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D.
Lasswell ialah “Who Says What In Which Channel To Whom With What
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Effect?” (siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan
efek bagaimana).
3.

Macam-macam Strategi Komunikasi
Dalam dunia bisnis, tujuan strategi umumnya adalah untuk
berkomunikasi dengan pihak orang perusahaan melalui sebuah sistem
tujuan utama dan kebijakan Strategi menggambarkan sebuah arah yang
didukung oleh berbagai sumber daya

yang ada. Strategi komunikasi

yang dilakukan bersifat makro dan proses strategi komunikasi
berlangsung secara vertikal piramidal. Menurut Onong Uchjana Effendy
dalam buku “Ilmu Komunikasi”, menyatakan macam-macam strategi
komunikasi ada 3 adalah memastikan pesan diterima oleh komunikan (To
secure understanding), membina penerimaan pesan (To establish
acceptance) dan kegiatan yang dimotivasikan (To motivate action).31
Menurut Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul “Ilmu
Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas” Ada empat faktor penting yang
harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi yaitu :
1. Mengenal khalayak
Suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang
tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam
merumuskan stategi komunikasi kita harus memperhitungkan suatu
kondisi dan situasi khalayak. Itulah sebabnya maka langkah pertama
yang harus dilakukan adalah mengenal khalayak, khalayak tidak pasif
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tetapi aktif, sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan
saja terjadi hubungan tetapi juga saling mempengaruhi. Khalayak bisa
bertukar pendapat kepada komunikator, sebab khalayak jangan diam
saja harus memberikan pertanyaan kepada komunikator.32
2. Menentukan Pesan
Setelah khalayak dan situasinya diketahui dengan jelas,
selanjutnya langkah perumusan strategi komunikasi ialah menyusun
pesan, yaitu menentukan tema dan materi dengan orientasi agar
mampu membangkitkan perhatian. Syarat-syarat perlu diperhatikan
dalam menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi. Syarat
utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah
mampu membangkitkan perhatian. Hal ini sesuai dengan AA.
Procedure atau From Attention To Action Procedure, artinya
membangkitkan

perhatian

(attention)

untuk

selanjutnya

menggerakkan seseorang atau banyak orang melakukan suatu kegiatan
(Action) sesuai tujuan yang dirumuskan. Selain AA. Procedure,
dikenal pula rumus klasik AIDDA yang juga dikenal dengan adoption
process, yaitu Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action.
Artinya dimulai dengan membangkitkan perhatian (attention),
kemudian menimbulkan minat dan kepentingan (interest), sehingga
banyak memiliki hasrat (desire), untuk menerima keputusan untuk
mengamalkan dalam tindakan (action).
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3. Menetapkan Metode
Setelah menentukan khalayak dengan cara mengidentifikasi
situasi serta kondisi khalayak dan telah menyusun pesan yang ingin
disampaikan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan metode
penyampaian yang sesuai. Pemilihan metode harus disesuaikan
dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas dan biaya. Metode
ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan, perintah, dan
intimidasi untuk pelaksanaan yang lebih baik, biasanya dibelakangnya
berdiri kekuatan yang cukup tangguh.33
Dalam dunia komunikasi, metode penyampaian itu dapat dilihat
dari dua aspek yaitu : menurut cara bentuk isinya. Menurut cara
pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu, metode
redudancy (repetition) dan canaliziting.
a)

Metode redudancy, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan
jalan mengulang-ulang pesan pada khalayak. Dengan penggunaan
metode ini, banyak manfaat yang dapat diambil darinya. Manfaat
itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan
yang disampaikan komunikator. Hal ini, justru kontras dengan
pesan yang tidak diulang-ulang sehingga mengikat perhatian.
Meskipun

dalam

melakukan

metode

redudancy

dalam

berkomunikasi memiliki manfaat agar pesan yang disampaikan
komunikator diperhatikan komunikan, namun sebaiknya,
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komunikator tetap mempertimbangkan variasi-variasi yang
menarik dan tidak membosankan dalam pengulangan pesannya
b) Metode canaliziting, mempengaruhi khalayak untuk menerima
pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan
merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang kita
kehendaki. Proses canaliziting ini juga adalah memahami dan
meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak,
tentunya bisa lakukan dengan memenuhi nilai-nilai standar
kelompok atau masyarakat.
Namun bila hal ini kemudian tidak memungkinkkan bagi
komunikator, maka cara memecahkan perlahan komunikan dengan
anggota kelompoknya sehingga mereka tidak memiliki hubungan
yang erat, dan kemudian komunikator menarik komunikan tersebut
dalam pengaruhnya menjadi bagian dalam strategi komunikasi
canaliziting

ini.34

Selain

itu,

metode

canaliziting

kita

bisa

menggunakan teori K Berlo tentang inference theory of empathy, atau
penurunan dari penempatan diri ke dalam tempat orang lain. Artinya
komunikator mengandaikan diri (pribadi hayal) bagaimana ketika dia
berada diposisi komunikan. Adanya pribadi hayal ini, komunikator
kemudian dapat menemukan dan tentang inference theory of empathy,
atau penurunan dari penemptan diri ke dalam tempat orang lain.
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Artinya komunikator mengandaikan diri (pribadi hayal) bagaimana
ketika dia berada diposisi komunikan. Adanya pribadi hayal ini,
komunikator kemudian dapat menemukan dan mengidentifikasi
persamaan-persamaan dan perbedaan dengan khalayak, sehingga
dengan mudah melakukan penyesuaian diri dengan khalayak
tersebut.35
Sedangkan yang kedua menurut bentuk isinya dikenal metodemetode informatif, persuasif, edukatif, kursif.
a)

Metode informatif, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran
khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa :
keterangan, penerangan, berita, dan sebagainya. Perlu diketahui,
bahwa memberi bentuk tertentu terhadap isi suatu pesan pada
khalayak tertentu, dengan sendirinya akan menghasilkan efek
tertentu pula. Dalam dunia publistik atau komunikasi massa
dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informatif, yaitu
suatu bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi
khalayak dengan jalan memberi penerangan. Penerangan berarti
menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas
fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat yang benar
pula.

b) Metode persuasif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan
membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikiran maupun
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perasaannya. Dengan demikian metode persuasif merupakan
suatu cara untuk mempengaruhi, dengan tidak terlalu banyak
berfikir kritis, bahkan kalau dapat khalayak itu dapat dipengaruhi
secara tidak sadar dengan cara komunikator terlebih dahulu
menciptakan situasi yang malah kena sugeti.
c)

Metode edukatif, memberikan sesuatu ide kepada khalayak
berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat
dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya dengan sengaja,
teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku
manusia ke arah yang di inginkan.
Oleh karena itu, suatu pernyataan kepada umum dengan

memakai metode edukatif ini akan memberikan pengaruh yang
mendalam kepada khalayak (pendengar), kendatipun hal ini akan
memakan waktu yang sedikit lebih lama dibanding dengan memakai
metode persuasif.36
d) Metode kursif, mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa
tanpa memberi kesempatan berfikir untuk menerima gagasangagasan yang dilontarkan, dimanifestasikan dalam bentuk
peraturan-peraturan intimidasi dan biasanya di belakangnya
berdiri kekuatan tangguh. Menyusun suatu pernyataan umum
yang bersifat kursif ini tidaklah sefleksibel pernyataan umum
yang lainnya, dan apabila memang ada kekuasaan yang
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mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar
4. Seleksi dan penggunaan Media
Media komunikasi merupakan sarana atau alat yang digunakan
untuk mempermudah proses penyampaian pesan dari komunikator
kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Media komunikasi
banyak jenisnya, mulai dari media cetak, tulis hingga media
elektronik. Namun efektifitas dari masing-masing media itu sendiri
juga berbeda. Maka dari itu seseorang komunikator, sehingga pada
akhirnya dapat memilih media apa yang tepat dan sesuai dengan
karakter pesan atau informasi maupun karakter khalayak.37
5. Manfaat Mempelajari Teori Strategi Komunikasi
Mempelajari teori strategi komunikasi dapat memberikan manfaat
kepada kita diantaranya adalah sebagai berikut :
a.

Kita memahami pengertian strategi komunikasi

b.

Kita memahami teori dalam strategi komunikasi

c.

Kita memahami landasan teori strategi komunikasi

d.

Kita memahami komponen komunikasi dan kaitannya dengan
strategi komunikasi

e.

Kita memahami proses strategi komunikasi

f.

Kita memahami manfaat mempelajari teori strategi komunikasi

g.

Kita memahami macam-macam strategi komunikasi
Demikian ulasan singkat tentang teori strategi komunikasi. Semoga
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penulis dan masyarakat mendapat wawasan serta pengetahuan tentang
teori strategi serta dapat mengaplikasikan ke dalam berbagai bidang
komunikasi.38
1. Pengertian Dakwah
Dakwah secara etomologi pada hakikatnya mempunyai arti ajakan
yang berasal dari kata kerja (fi’il) da’a - yad’u - da’watan yang berarti
menyeru, memanggil dan mengajak. Secara terminologi dakwah adalah
menyerukan dan menyampaikan kepada semua makhluk hidup, agar mau
beribadah kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW,
untuk tujuan hidup di dunia maupun akhirat. Dakwah itu, bukan hanya
mengajak atau menyeru tetapi dakwah juga bisa melalui media massa.
Karena, masyarakat tidak salah paham dan mengerti dalam memahami
dakwah tersebut.
Menurut H.M. Arifin memberikan pengertian dakwah yaitu sesuatu
kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan
sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha
mampengaruhi orang lain baik secara individu maupun secara kelompok,
agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap
penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai massage
yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
Menurut Imam Al-Gazali dalam bukunya Ma’Allah memberikan
definisi bahwa dakwah adalah program pelengkap yang meliputi
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semua pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk memberi penjelasan
tentang tujuan hidup serta mampu membedakan mana yang haq dan
mana yang bathil. Dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia ke
jalan benar untuk mencapai tujuan hidup manusia yang lebih baik, dunia
dan akhirat nanti.39
3.

Jenis-Jenis Dakwah
a. Dakwah bil Lisan
Dakwah bil Lisan adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk
komunikasi lisan (verbal), seperti ceramah, pengajian, khutbah, atau
menyampaikan ajakan menggunakan kata-kata yang baik.
b. Dakwah bil Hal
Dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan melalui aksi atau
tindakan nyata, misalnya melalui program dan aktivitas kelembagaan
seperti, ormas Islam, lembaga pendidikan Islam, lembaga sosialekonomi dan sebagainya).
c. Dakwah bil Qalam
Da'wah bil Qolam adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan
yang diterbitkan atau dipublikasikan melaui media massa, buku,
brosur dan lain-lainnya.
d. Dakwah bil Qudwah
Da'wah bil Qudwah adalah dakwah melalui keteladanan sikap
atau perilaku yang mencerminkan moralitas atau akhlak masyarakat
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atau umat Islam.40
4.

Macam-Macam Dakwah
a. Dakwah Fardiah adalah metode dakwah yang dilakukan seseorang
kepada individu lain atau satu orang maupun banyak orang dalam
jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiah berlangsung
tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib.
b. Dakwah Ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang
dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan
tujuan memberi pengaruh kepada orang lain.
c. Dakwah bil-Lisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan
dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi
dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Dengan
dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa langsung
mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh
pemberi dakwah, jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang
tersebut bisa langsung menanyakan langsung hal tersebut agar lebih
jelas dan mampu dipahami.
d. Dakwah bil-Haal adalah dakwah yang mengutamakan perbuatan
nyata.

Dakwah

jenis

ini

dilaksanakan

dengan

maksud tidak

cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari
dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang
dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,
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orang yang mendengarkan dakwah tidak cuma memaknai sebuah
kebaikan dan keburukan, tapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai
kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam
kehidupan sehari-harinya.
e. Dakwah bit-Tadwin adalah memasuki zaman global seperti saat
sekarang ini, pola dakwah melalui tulisan (bit at-Tadwin), baik dengan
menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisantulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif.
Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah
meskipun sang dai, atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah
bit-Tadwim ini Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya tinta para
ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada”.41
1.

Pengertian Islam Nusantara
Islam nusantara adalah agama yang universal atau sempurna yang
dibawa oleh wali songo untuk dapat selesaikan masalah di masyarakat.
Islam nusantara sebagai agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal
dan ikhtilāf ulama dalam memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi
Muhammad saw kepada seluruh umat manusia dalam segala aspek
kehidupan, termasuk dalam bidang sosial politik.
Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam
ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua
lapisan masyarakat.Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya
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kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun
justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak
tersebar di wilayah Indonesia.42 Peneliti akan menjelaskan beberapa
karakteristik Islam Nusantara yang sangat menonjol antara lain :
a. Pertama, Islam nusantara harus toleran, Kontekstualitas Islam ini pada
gilirannya menyadarkan kita bahwa penafsiran dan pemahaman
terhadap Islam yang beragam bukan hal yang menyimpang ketika
ijtihad dilakukan dengan tanggung jawab. Sikap ini akan melahirkan
sikap toleran terhadap berbagai perbedaan tafsir Islam. Lebih jauh
lagi, kesadaran akan realitas konteks keindonesiaan yang plural
menuntut pula pengakuan bagi kesederajatan agama-agama dengan
segala konsekuensinya. Semangat keberagaman inilah yang menjadi
pilar lahirnya Indonesia.
b. Kedua, masyarakat yang menganut Islam Nusantara adalah hasil
produk dari dakwah dari tokoh-tokoh wali songo, yaitu proses
pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran
inti Islam, karena Islam dapat berkembang dan tidak saling memusuhi.
c. Ketiga, masyarakat penganut Islam Nusantara atau Islam berwatak
moderat masih mengikuti faham Ahlusunnah. Ini ciri yang menonjol
3.

Ciri-ciri Islam Nusantara
Akhir-akhir ini, kaum muslimin Indonesia dikagetkan oleh kemunculan
agama Islam Nusantara, penulis akan mencoba menjelaskan 3 ciri-ciri
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Islam nusantara yakni :
a. Pertama, ciri utama Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil
alamin, berbeda dengan Islam Arab yang keras, kaku, penuh teror dan
kekerasan. Sebagai mana yang dinyatakan langsung oleh Ketum
PBNU pengusung ajaran Islam Nusantara. Dari pijakan sejarah itulah,
menurutnya, NU akan terus mempertahankan karakter Islam
Nusantara yaitu : “Islam yang ramah, anti radikal, toleran, dan tidak
memecah umat Islam”.
b. Kedua, ciri utama Islam Nusantara adalah menyatu dengan budaya
setempat, dengan melakukan inovasi tiada henti, semisal melanjutkan
tradisi sesajen atau tradisi nadran, dengan kemasan baru berlabel
Islami.44
c. Ketiga, Ciri utama Islam Nusantara lainnya adalah mereka tidak
memusuhi Syi’ah, bahkan menganggapnya sebagai bagian sah umat
Islam, berbeda dengan Wahabi yang sangat keras memusuhi agama
Syi’ah. Maka menurut penggiat Islam Nusantara, Imam Malik, Imam
Ahmad, Imam Syafi’i dan Imam Bukhari termasuk Wahabi yang
keras, atau minimal simpatisannya, karena memusuhi agama Syi’ah
dan para pengusungnya dengan permusuhan yang dahsyat.45

45.

Ibid, 2.

42

BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Tentang Radio Aswaja FM Ponorogo
1.

Profil Radio Aswaja FM Ponorogo
Radio adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media
komunikasi dan informasi. Meskipun hanya bisa di dengar, tetapi murah,
merakyat, dan bisa dibawa atau didengarkan di mana-mana. Itulah
mengapa hingga saat ini banyak masyarakat untuk menemani aktivitas
mereka. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi,
pendidikan, dan hiburan. Radio sebagai media komunikasi massa
mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, penerangan, dan
hiburan.46 Dari fungsi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :
1. Radio membantu pemerintah dalam proses pembangunan dengan
menyiarkan

program

pemerintah

yang

dilaksanakan

dalam

pembangunan seperti siaran pedesaan, ruang pertanian, berita-berita di
dalam negeri dan lain-lain.
2. Radio sebagai sumber informasi secara langsung artinya informasi
yang disiarkan secara langsung tanpa melalui proses seperti media
cetak.
3. Radio berfungsi mendidik pendengar seperti pada siaran bertema
pendidikan yang dapat menambah wawasan pendengar, seperti siaran
agama, siaran kesehatan, siaran keilmuan, dan sebagainya.
46.
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4. Radio dapat menghibur pendengar seperti siaran agama, siaran
kesenian, siaran keilmuan, dan sebagainya sebagai hiburan di
masyarakat Ponorogo dan sekitarnya.
Aswaja FM Ponorogo sengaja hadir dalam rangka menjawab
tantangan zaman. Umat sedang gamang era global, dimana semua ini
kehidupan seakan tiada sekat yang bisa memisahkan Tumpang tindih
nilai dan budaya sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk itulah
radio Aswaja FM Ponorogo hadir, dengan semangat membela budaya
Indonesia yang religius dan cara beragama yang rahmatan lil ’alamin,
radio Aswaja FM Ponorogo memiliki slogan “Menyapa Umat Dengan
Rahmatan Lil ’Alamin”.
Melalui Frekuensi 101,6 MHz, radione wong Ponorogo ini hadir 24
jam on time setiap hari. Dengan sapaan “warga nahdliyin dan pendengar
setia” menjadikan radio ini sebagai radio dakwah terdepan di kota Reog
Ponorogo. Radio Aswaja FM Ponorogo secara segar mengumandangkan
keterpaduan nilai dakwah, budaya, keilmuan, pemberdayaan masyarakat
melalui radio. Selain itu Radio Aswaja FM ingin mewujudkan
masyarakat Ponorogo menjadi “Baldatun Thoyyibatun wa Robbun
Ghofur”.47
2.

Sejarah Berdirinya Radio Aswaja FM Ponorogo
Kota Ponorogo memiliki julukan kota santri karena banyak
pondok-pondok pesantren, selain memiliki pondok-pondok pesantren di
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Kabupaten Ponorogo juga mendirikan beberapa stasiun-stasiun radio
salah satunya radio Gema Surya FM, radio HR, Radio Suargo (Suara
Gontor) FM, Idzatul Khoir FM dan lain-lain. Karena tema yang diambil
oleh penulis tentang penyebarluasan Islam Nusantara, maka penulis
memilih radio Aswaja FM untuk penelitian.48
Pertama, radio Aswaja FM itu secara kelembagaan itu adalah
miliknya PCNU. Jadi radio itu miliknya organisasi NU kabupaten
Ponorogo, secara resminya adapun orang-orang yang tertuang akta
dalam notaris itu memang bukan PCNU tetapi ada yang mewakili,
karena proses pendirian PT Radio Aswja FM, itu kalau dinyatakan
dalam notaris secara legal (formal) miliknya organisasi akan lebih
rumit.
Maka untuk mensiasati itu butuh orang-orang diberikan amanah
oleh PCNU untuk menjalankan radio tersebut. Padahal orang itu hanya
sebagai pemangku jabatan, ketika orang itu diberi surat kuasa yang
bertandatangan dari PCNU memberikan kepada direktur untuk
melakukan hal-hal yang diperlukan untuk proses pendirian PT radio
Aswaja FM itu.
Jadi itu, haknya menjalankan apa yang sudah jadi direktur Radio
Aswaja FM dari PCNU tersebut. Radio itu memang didirikan organisasi
PCNU hanya sebagai sarana atau media dakwah. Menyiarkan pola-pola
dakwah dari NU itu kadang-kadang bisa secara langsung dan ada pula
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dakwah melalui media, salah satunya adalah di radio Aswaja FM
Ponorogo.
Radio Aswaja FM memang untuk sementara ini menjadi radio
komersil tapi masih sebatas radio komunitas, namun radio Aswaja akan
berdiri sendiri dibelakang kantor PCNU Ponorogo. Radio Aswaja FM
memiliki slogan “Menyapa Umat Dengan Islam Rahmatan Lil ’alamin”,
frekuensi di 101.60 Mhz dan bisa dinikmati dengan Live Streaming di
internet.49
3.

Software dan Hardware
a. Data Media
Data media radio Aswaja FM Ponorogo yang terdiri dari badan
penyelenggara PT. Radio Aswaja FM dan nama station yaitu Aswaja
FM dengan frekuensi 101,60 MHz. Data ini memberikan informasi
tentang alamat radio yakni JL. Batoro Katong No. 32, Babadan,
Ponorogo dengan kode pos 63491 yang disertai dengan nomor telepon
yang dapat dihubungi (0352) 485024, sebagai penanggung jawab
Bapak Drs. H. M. Muhsin dan markering Bapak Noor Abidin, S.Pd.I.
b. Data Teknik
Perangkat yang digunakan Radio Aswaja FM, adalah sebagai
berikut : Antena Type Circular 6 Bay Sira, Tran Line Coexial Heliax
Enrow 7/8 Exiter FM Piramid 20 watt Italia, RF Power Amplifier 2
Kw, AEV Stereo Coder Italia, Tower Triangle Masiv Spander 40
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Meter, Mixer alto, Microphone samson, CPU. Data teknik radio
Aswaja FM adalah daerah jangkauan radio meliput Madiun, Magetan,
Pacitan Trenggalek, Ngawi, Bojonegoro, Cepu, dan Wonogiri.
Adapun data software yang digunakan radio Aswaja FM
Ponorogo untuk keberlangsungan proses siaran yakni : RadioBOSS,
Breakway Audio Enhancer serta Teamviewer Simplecast. Semua
aplikasi tersebut berguna untuk mendukung proses siaran yang
berlangsung

sehingga

dapat

memudahkan

penyiar

dalam

mengoperasikan komputer dan program acaranya.50
4.

Maksud dan Tujuan Pendirian Radio Aswaja FM Ponorogo
a. Menambah kembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang
beriman dan bertaqwa kepada Allah, memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun
masyarakat adil dan makmur
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
c. Menyalurkan pendapat umum yang konstruktif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan peran
aktif masyarakat dan pembangunan
d. Meningkatkan ketahanan budaya bangsa
e. Meningkatkan kemampuan perekonomi nasional untuk mewujudkan
pemerataan dan memperkuat daya asing
f. Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional
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g. Meningkatkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis
5.

Visi dan Misi di Radio Aswaja FM Ponorogo
Visi radio ASWAJA FM Ponorogo adalah sebagai sarana
Dakwah Islam, Media Komunikasi melalui Radio akan menjadi sasaran
untuk menyebarkan misi keislaman, kemasyarakatan dan keilmuan,
agar selalu Menyapa Umat Dengan Islam Rahmatan Lil ’alamin.
Sedangkan Misi radio ASWAJA FM Ponorogo :
a.

Mendidik dan mengembangkan masyarakat mukmin muslim yang
berakhlakul

karimah,

berbudi

tinggi,

berbadan

sehat,

berpengetahuan luas dan berfikiran bebas.
b.

Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum terhadap
masyarakat luas melalui media radio.

c.

Mempersiapkan masyarakat yang berkualitas dan bertaqwa kepada
Allah SWT.51

6.

Struktur Organisasi Radio ASWAJA FM
Radio Aswaja FM Ponorogo adalah satu-satunya radio Islam di
Ponorogo yang murni di bawah naungan organisasi Pimpinan Cabang
Nahdlatul ‘Ulama (PCNU) Ponorogo tepatnya berlokasi di Jl. Batoro
Katong No. 32 Ponorogo, disahkan pada tanggal 30 Desember 2012
oleh Drs. H. M. Muhsin. Radio ini berbasis dengan slogan “Menyapa
Umat Dengan Islam Rahmatan Lil ’alamin” berfrekuensi di 101.60 Mhz
dan sudah bisa dinikmati dengan Live Streaming di internet. Radio
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tersebut

merupakan

radio

dakwah

yang

digunakan

untuk

menyampaikan materi dakwah kepada pendengar atau kalangan
Nahdliyin yang memililki berbagai segmentasi. Selain program acara
informasi yang ada pada program pengajian bahtsul masail untuk
menambah pengetahuan tentang Islam nusantara maupun pengetahuan
pengetahuan yang lainnya.
Radio Aswaja FM Ponorogo memiliki beberapa karyawan untuk
merealisasikan segala perencanaan dan melancarkan aktivitas Radio
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan.52

STRUKTUR ORGANISASI RADIO ASWAJA FM PONOROGO
Komisaris

Direktur

Bendahara

Sekretaris

Personalia
dan
Pelaksana
Penyiaran
Komisaris
Direktur
52.
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Teknik

Marketing
dan
Public
Relation

Perlengkapan

Berita dan
Reportase

Produk

: Drs. H. M. Muhsin
: Agus Khoirul Hadi

si

Sekretaris

: Noor Abidin

Bendahara

: Isnaning Tyas

Bag. Personalia dan Pelaksana Penyiaran

: Tajul Mujahidin, S. Ag

Bag. Teknik

: Noor Abidin

Bag. Marketing dan Public Relatin

: Rudy Hartatong

Bag. Perlengkapan

: Ahmad Subekti

Bag. Berita dan Reportase

: Murdianto, M.Pd.I

Bag. Produksi

: Muh. Furqon Ferdiansyah53

B. Perencanaan dan manajemen penyiaran radio Aswaja FM Ponorogo
Dalam Menarik Minat Pendengar
Secara khusus, perencanaan penyiaran radio Aswaja FM Ponorogo
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam proses bekerja sama
antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Perencanaan itu, harus
mampu mengendalikan (Controling) pihak baik internal maupun eksternal
dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan administrasi yang terkait legal
formal pendirian radio itu, yaitu akan beralihnya proses radio komunitas
menjadi radio komersil.
Dalam perencanaan penyiaran radio ASWAJA FM Ponorogo,
diperlukan fungsi yang mendasar (fundamental) dan dapat mengendalikan
(Controling) masalah administrasi atau masalah dalam menyiarkan informasi
dan berita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan
penyiaran radio Aswaja FM dalam menarik minat masyarakat
53.
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terdiri dari dua macam, baik secara internal maupun secara eksternal
yakni :
1) Secara internal, kita juga mengkonsulidasi kepada semua jajaran atau
semua pihak untuk mensupport adanya radio itu agar tetap eksis atau
bermanfaat buat semuanya melalui kemampuan kapasitas pendengar
radio Aswaja FM, radio ini mempunyai struktur yang berbeda-beda
backgroundnya. Misalnya ada orang yang backgroundnya sebagai
pengusaha, bisa mengiklankan usahanya atau mensupport melalui
dananya, ada orang yang background sebagai kyai atau mubaligh
mensupport melalui program-program ceramahnya, ada orang
backgroundnya sebagai guru mensupport melalui program-program
yang disinergi dari sekolahnya dan lain-lain.54 Begini, praktik-praktik
radio Aswaja FM mempunyai beberapa program-program seperti
bahtsul masail, kitab fathul qorid, kitab, fathul muin, kitab
nihaytuzzein dan sebagainya. Program-program ini mengkaji masalahmasalah yang ada di masyarakat, bukan hanya mengakaji tetapi
memotivasi masyarakat biar semangat dalam menyelesaikan masalah
di kehidupan sehari-hari. Pendenger atau masyarakat bisa cek
program-progam lainnya live streaming di 101,60 FM.54
2) Secara external, kita juga melakukan komunikasi-komunikasi diluar
radio Aswaja FM dengan melakukan komunikasi untuk menawarkan
sponsor, menawarkan program-program termasuk juga kerja sama
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dengan EO atau pelaksanaan program-program lainnya.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Direktur Radio Aswaja
FM, Bapak Agus Khoirul Hadi :
“Dalam membangun strategi komunikasi di radio Aswaja FM itu
dibagi menjadi 2 macam, baik secara internal maupun secara
eksternal:
a) Secara internal, kita juga mengkonsulidasi kepada semua jajaran
atau semua pihak untuk mensupport adanya radio itu agar tetap
eksis atau bermanfaat buat semuanya melalui kemampuan
kapasitas pendengar radio Aswaja FM, radio ini mempunyai
struktur yang berbeda-beda backgroundnya. Misalnya ada orang
yang backgroundnya sebagai pengusaha, bisa mengiklankan
usahanya atau mensupport melalui dananya, ada orang yang
background sebagai kyai atau mubaligh mensupport melalui
program-program ceramahnya, ada orang backgroundnya sebagai
guru mensupport melalui program-program yang disinergi dari
sekolahnya dan lain-lain. Begini, praktik-praktik radio ASWAJA
FM mempunyai beberapa program-program seperti bahtsul masail,
kitab fathul qorid, kitab, fathul muin, kitab nihaytuzzein dan
sebagainya. Program-program ini mengkaji masalah-masalah yang
ada di masyarakat, bukan hanya mengakaji tetapi memotivasi
masyarakat biar semangat dalam menyelesaikan masalah di
kehidupan sehari-hari. Pendenger atau masyarakat bisa cek
program-progam lainnya live streaming di 101,60 FM.
b) Secara external, kita juga melakukan komunikasi-komunikasi
diluar radio Aswaja FM dengan melakukan komunikasi untuk
menawarkan sponsor, menawarkan program-program termasuk
juga kerja sama”.55

C. STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH RADIO ASWAJA FM DALAM
MENYEBARLUASKAN ISLAM NUSANTARA
Stategi

komunikasi

dakwah

Radio

Aswaja

FM

dalam

menyebarluaskan Islam Nusantara dilakukan melalui program acara kajian
bathsul masail, pengajian, maupun ceramah-ceramah lain secara berulangulang.
55.
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Hal ini diungkapkan oleh Direktur Aswaja FM Bapak Agus Khoirul
Hadi :
“Proses menyebarluaskan Islam Nusantara ada dua macam yakni:
Pertama Di radio Aswaja FM dalam menyebarluaskan Islam
Nusantara melalui media dakwah dengan menggunakan siaran bahtsul
masail, jadi program-program tentang konsep Islam Nusantara sudah
di dengungkan bukan hanya lewat siaran bahtsul masail pengajianpengajian atau ceramah lainnya agar masyarakat paham melalui
pengajian atau ceramah yang setiap hari disiarka secara ulang-ulang.
Kedua, kita melalui forum-forum pengajian bahtsul masail yang kita
juga sekali-kali mengangkat temanya tentang Islam Nusantara,
pendengar juga bisa mengajukan pertanyaan kepada penyiarnya”.
Hasil wawancara dengan Direktur Radio Aswaja FM Ponorogo, dalam
menyiarkan setiap program acara guna menyebarluaskan Islam Nusantara.
Setiap program acara di radio tersebut disediakan forum dialogis, dimana
pendengar bisa melakukan tanya jawab terkait topik yang dibahas. Hal ini
sebagian yang disampaikan oleh Direktur Aswaja FM Bapak Agus Khoirul
Hadi :
“Efektifitas menyebarluaskan Islam Nusantara yang paling efektif
menurut Direktur radio Aswaja bapak Agus Khoirul Hadi adalah
pertama melalui forum ceramah atau pengajian bahtsul masail karena
mengapa? bahtsul masail lebih efektif dari pengajian secara umum,
karena disitu ada proses dialogis dan ada proses tanya jawab. Jadi kita
bisa streaming atau online, sehingga pendengar di wilayah manapun
yang bisa menjangkau siaran radio ini. Pendengar atau masyarakat
bisa mengajukan pertanyaan dengan materi-materi yang sedang kita
bahas. Kedua bahtsul masail lebih fokus pada problema masyarakat
atau pendengar yang kita kupas, kalau ceramah atau pengajian secara
umum materinya bisa campur-campur beda dengan ceramah atau
pengajian bahtsul masail tersebut”.56
Ada beberapa program acara yang disiarkan oleh Radio Aswaja FM
guna menyebarluaskan Islam Nusantara untuk menarik minat masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya antara lain:
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1.

Kegiatan Pengajian Akbar di Siman Ponorogo

Assalamu’alaikum

Wr

Wb,

disampaikan

kepada

seluruh

masyarakat khususnya Ponorogo akan mengadakan pengajian tabligh
akbar dari keluarga besar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC
NU) Siman Ponorogo, bersama K.H. Miftah Maulana Habiburrohman di
panggil Gus Miftah dari Jogja. Berlokasi di Masjid Jl. Godang Patihan
Kidul Siman Ponorogo. Pengajian tabligh akbar tersebut diadakan pada
tanggal 13 Juni 2017 pukul 20.00 WIB, beliau akan membahas tentang
“Akhlakul Karimah”. Pengajian tersebut juga disiarkan melalui radio
Aswaja FM Ponorogo, dimohon semua masyarakat hadir tepat waktu
karena sebelum pengajian di mulai akan diadakan sholat isya’ berjamaah.
Semoga kegiatan pengajian akbar ini diberikan kesuksesan dan
kelancaran sampai akhir kegiatan tersebut. Bila pendengar setia radio
Aswaja atau warga nahdliyin, kalian ingin menikmati dengan Live
Streaming bisa melalui alamat web kami www.aswajafm.com atau bisa
menghubungi langsung ke nomor Bapak H. Husnu No. Hp 085331221413.
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.57
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2. Kajian Bathsul Masail

Program acara yang di radio Aswaja FM adalah kajian Bathsul
Masail. Bathsul Masail adalah kepanjangan dari Bathsul al-Masail alDiniyah yang berarti penelitian atau pembahasan masalah tentang
keagamaan. Dalam program acara kajian Bathsul Masail dipimpin oleh
Bapak KH. Imron Jamil, beliau akan menerangkan masalah pergantian
tahun baru dan terompet dipergantian tahun baru. Kajian tersebut juga
disiarkan melalui radio Aswaja FM Ponorogo, dan di mohon masyarakat
Ponorogo hadir di radio Aswaja FM atau bisa mendengarkan di radio
tersebut. Kajiannya dimulai setelah selesai sholat ashar sampai sebelum
menjelang adzan magrib.
Dalam kajian Bathsul Masail diberikan pengetahuan atau ilmu yang
bermanfaat, sehinngga dapat diaplikasikan di masyarakat Ponorogo dan
sekitarnya, dan mudah-mudahan acara tersebut tidak ada halangan apapun
sampai selesai. Pendengar setia radio Aswaja, bila ingin menikmati dengan
Live Streaming bisa melalui alamat web kami www.aswajafm.com.
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.58
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3. Kegiatan Grebeg Suro disiarkan dari Radio Aswaja FM Ponorogo

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, radio Aswaja FM
Ponorogo mengundang kepada seluruh masyarakat Ponorogo dan
sekitarnya akan diadakan kegiatan “Grebeg Suro” pada tanggal 4
November 2015 pukul 14.00 sampai selesai WIB. Lokasi di perempatan
alun-alun sampai halaman Masjid Agung Cokro Negoro Ponorogo. Kami
undang semua warga Ponorogo harus hadir dan saksikan kegiatan grebeg
suro, sehingga kegiatan tersebut diberikan kelancaran, kemudahan dan
tidak ada masalah apapun sampai selesai. Jangan lupa tonton grebeng suro
di alun-alun Ponorogo ataupun bisa mendengarkan di radio Aswaja FM
Ponorogo tersebut.
Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga nahdliyin, ingin
menikmati dengan Live Streaming bisa melalui www.aswajafm.com atau
bisa langsung menghubungi nomor interaktif kami di (0352) 485024 atau
Whatsapp 085233943001. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq
Wa’alaikum Salam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.59
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4. Kegiatan Pengajian Umum

Assalamualaikum wr wb, disampaikan kepada seluruh masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya akan mengadakan ijazahan dzikir fida’ sugro,
dzikir fida’ kubro, istigosah dan tahlil sanad langsung dari Rosulullah
SAW, bersama K.H. Abdul Matin Jauhar Pengasuh Ponpes Sunan
Bejagung Tuban Jawa Timur. Berlokasi di Masjid Agung Ponorogo.
Kegiatan tersebut diadakan pada hari ahad tanggal 20 November 2016
pukul 07.00 WIB sampai selesai.Pendaftaran kegiatan ini di kantor PCNU
Ponorogo, pendaftaran dibuka setiap hari senin sampai jum’at jam 09.0014.00 WIB, dan setiap kegiatan ini harus bawa uang untuk infaq Rp
50.000, serta dalam program acara disediakan fasilitas buku dan sertifikat
sanad. Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja FM
Ponorogo, dimohon semua masyarakat ponorogo untuk hadir tepat waktu
sebelum acaranya di mulai. Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga
nahdliyin, bisa menghubungi langsung ke CP : Sefta (085233933899),
Sekian Terima kasih Wa’alaikum salam wr wb.60
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5. Kegiatan Kesenian Rakyat Gajah-Gajahan

Assalamualaikum wr wb, disampaikan kepada seluruh masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya akan mengadakan kesenian rakyat gajah-gajahan.
Berlokasi di perempatan alun-alun sampai halaman Masjid Agung Cokro
Negoro Ponorogo. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Ahad tanggal 25
Desember 2015 pukul 14.00 WIB sampai selesai. Panitia yang
mengadakan acara ini adalah Bapak Galih Retno Wuri (26 tahun) warga asal
Bekasi Jawa Barat. Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja

FM Ponorogo, dimohon semua masyarakat ponorogo untuk hadir tepat
waktu sebelum acaranya di mulai. Semoga kegiatan tersebut diberikan
kemudahan dan kelancaran tidak ada halangan apapun sampai akhir
kegiatan. Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga nahdliyin ingin
menikmati di radio Aswaja FM melalui Live Streaming bisa melalui
alamat web kami www.aswajafm.com atau menghubungi langsung ke
nomor Bapak H. Husnu No. Hp 085331221413. Wallahul Muwafiq Ila
Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.61
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5. Kegiatan Pengajian Umum

Assalamualaikum wr wb, disampaikan kepada seluruh masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya akan mengadakan Nada & Dakwah bersama Cak
Nun & Kyai Kanjeng. Berlokasi di lapangan ponpes Wali Songo Ngabar
Ponorogo. Kegiatan tersebut diadakan pada hari sabtu tanggal 26 April
2014 pukul 19.30 WIB sampai selesai. Beliau akan menerangkan masalah
tentang “Refleksi Kesyukuran Milad ke-53 Pondok Pensantren Wali
Songo”. Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja FM
Ponorogo, dimohon semua masyarakat ponorogo untuk hadir tepat waktu
sebelum acaranya di mulai. Semoga kegiatan pengajian ini diberikan
kemudahan dan kelancaran tidak ada halangan apapun sampai akhir
kegiatan. Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga nahdliyin ingin
menikmati di radio Aswaja FM melalui Live Streaming bisa melalui
alamat web kami www.aswajafm.com atau menghubungi langsung ke
nomor Bapak H. Husnu No. Hp 085331221413. Wallahul Muwafiq Ila
Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.62
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6. Jadwal Progam Siaran Radio Aswaja FM Ponorogo
1.

00.00 - 04.00

: Murotal makkah, ayat-ayat Al-Qur’an di
Makkah

2.

04.00 - 05.00

: Murotal Indonesia, ayat-ayat Al-Qur’an di
Indonesia

3.

05.00 - 07.00

: Pengajian umum, kajian kitab tanwirul
qulub, kajian bathsul masail dan lain-lain

4.

07.00 - 08.00

: Cara mendidik anak yang baik dan doa-doa harian

5.

09.00 - 10.30

: Memberikan membimbingan dan teladan
kepada anak-anak dan orang dewasa (baligh)

6.

10.50 - 11.30

: Seputar berita dunia internasional maupun
nasional

7.

12.00 - 13.00

: Pengantar Istirahat, dangdut dan campusari religi

8.

14.30 - 15.30

: Seputar berita Nahdlatul Ulama’

9.

16.00 - 17:00

: Talk show tentang kesehatan, hukum,
ekonomi dan lain-lain

63.

10. 18.00 - 18.30

: Pengantar istirahat, pop Indonesia religi

11. 19.00 - 20.00

: Tips cara membersihkan baju yang benar

12. 21.00 - 22.30

: Talk show seputar INSURI Ponorogo

13. 22.30 - 23.00

: Pengantar istirahat, pop indonesia

14. 23.00 - 24.00

: Renungan malam, dakwah Islami.63
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5. Respon pendengar dan program acara di radio Aswaja FM ponorogo
a.

Pertama, respon pendengar dari ibu Uuk Kariman atas berdirinya
radio Aswaja FM Ponorogo adalah saya amat sangat bangga dan
senang, telah lama saya mengharapkan adanya siaran radio yang
membawa misi dakwah yang bernafaskan Aswaja NU, karena saya
orang NU. Sementara itu, siaran radio Wahabi sudah begitu kuat
frekuensinya sampai ke berbagai wilayah. Jadi, alhamdulillah radio ini
berdiri, saya sambut dengan antusias. Saya mengikuti sejak awal,
masih siaran percobaan saya bisa menikmati siaran-siaran tersebut.
Program acara di radio Aswaja FM Ponorogo menurut ibu Uuk
Kariman, yakni Acara di radio ini harus terjadwal dengan
proporsional. Maksudnya pengaturan waktu siaran dan jenis acara
siaran hendaknya perlu disesuaikan dengan visi misi radio tersebut.64
Misalnya begini, acara keagamanan porsinya lebih banyak, waktunya
memilih yang sekiranya pendengar bisa mengikutinya sehingga,
bermanfaat atau memberi manfaat pencerahan keislaman bagi umat.
Isinya berupa permasalahan yang berkenaan dengan dengan
kehidupan yang berbasis keislaman paham Aswaja. Acara lainnya,
kependidikan terutama untuk kalangan anak-anak, yang selama ini
sudah tidak ada atau kurang tertarik dengan siaran radio, karena
umumnya mereka lebih memilih media audio visual. Saya setuju acara
lagu anak-anak, kisah Nabi dan Rasul yang teladan, cerita ketokohan
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islam atau dongeng yang berisi nasihat itu ada lagi di radio, hanya
kemasannya dibuat yang sesuai dengan zaman ini. Acara berikutnya,
tentang sejarah dan kebudayaan, termasuk seni dan hiburan ini tetap
diprogramkan, karena Islam ini tidak bisa lepas dengan riwayat atau
sejarah dan budaya, perlu digali materi siaran yang terkait dengan itu.
Acara yang tidak perlu terlalu bertele-tele adalah siaran niaga atau
advertensi. Ini sebaiknya ditempatkan pada acara khusus yang tidak
mengganggu kenikmatan pendengar. Menurut saya program acara
yang paling dinikmati adalah pengajian akbar bersama KH Miftah
Maulana Habiburrohman di panggil Gus Miftah dari Jogja, kajian
bathsul masail, lagu anak-anak dan lagu campursari atau dangdutan
yang bernafaskan ajaran baik.65
b.

Kedua, respon pendengar dari Hamam atas berdirinya radio Aswaja
FM Ponorogo adalah saya pribadi sangat bahagia, telah lama saya
mengharapkan adanya siaran radio yang membawa misi dakwah di
tengah-tengah masyarakat sekarang. Radio tersebut memberikan
motivasi untuk lebih mempererat tali silaturahmi sesama kaum
nahdliyin, khususnya dalam mengembangkan faham ahlussunnah wal
jama’ah. Program acara di radio Aswaja FM Ponorogo menurut
Hamam adalah untuk program acara yang disajikan memberikan nilainilai positif dan menambah wawasan yang lebih bagi para pendengar.
Program acara yang paling diminati menurut Hamam adalah tentunya
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dari semua orang yang suka mendengarkan radio Aswaja FM yang
pasti dinanti adalah musik bisa bahagia.
c.

Respon pendengar dari Miko atas berdirinya radio Aswaja FM,
merupakan terobosan baru radio Islami di Ponorogo yang didominasi
radio swasta yang sedikit muatan keislamannya, walaupun pertama
saya kira Aswaja FM adalah radio Goong FM, karena launchingnya
hampir sama, paling tidak masyarakat dapat mengetahui informasi dan
ilmu agama yang mendalam dari para kyai. Program acara di radio
Aswaja FM Ponorogo sangat bervariasi tapi paling banyak acara
agama hiburan tidak begitu banyak. Namun, masyarakat tetapi bisa
menerima program acara siaran dakwahnya. Khususnya pada acara
bahtsul masail, yang mana para pendengar dapat berkomunikasi
langsung dengan kyai. Program acara yang paling diminati adalah
“Hasanah Islam, karena kita bisa mengambil hikmah dari cerita dan
kisah-kisah Islami. Bahtsul masail, karena bisa langsung tanya jawab
mengenai fiqih ibadah secara mendalam. Ada juga program-program
yang lainnya seperti lagu-lagu campursari untuk menemani istirahat
pendengar di siang hari atau di malam hari.66
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BAB IV
ANALISIS DATA
A. Perencanaan Penyiaran Radio Aswaja FM dalam menarik minat
pendengar
Berdasarkan dari hasil temuan dan analisis data lapangan berkenaan
dengan perencanaan penyiaran Radio Aswaja FM dalam menarik minat
pendengar dilakukan dua cara yaitu :
a)

Secara internal, kita juga mengkonsulidasi kepada semua jajaran atau
semua pihak untuk mensupport adanya radio itu agar tetap eksis atau
bermanfaat buat semuanya melalui kemampuan kapasitas pendengar
radio Aswaja FM, radio ini mempunyai struktur yang berbeda-beda
backgroundnya. Misalnya ada orang yang backgroundnya sebagai
pengusaha, bisa mengiklankan usahanya atau mensupport melalui
dananya, ada orang yang background sebagai kyai atau mubaligh
mensupport

melalui

program-program

ceramahnya,

ada

orang

backgroundnya sebagai guru mensupport melalui program-program yang
disinergi dari sekolahnya dan lain-lain.67 Begini, praktik-praktik radio
ASWAJA FM mempunyai beberapa program-program seperti bahtsul
masail, kitab fathul qorid, kitab, fathul muin, kitab nihaytuzzein dan
sebagainya. Program-program ini mengkaji masalah-masalah yang ada di
masyarakat, bukan hanya mengakaji tetapi memotivasi masyarakat biar
semangat dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari.
67.
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Pendenger atau masyarakat bisa cek program-progam lainnya live
streaming di 101,60 FM.
b) Secara external, kita juga melakukan komunikasi-komunikasi diluar
radio Aswaja FM dengan melakukan komunikasi untuk menawarkan
sponsor, menawarkan program-program termasuk juga kerja sama
dengan EO atau pelaksanaan program-program lainnya.
Dengan adanya konsolidasi internal semua jajaran Radio Aswaja FM,
program acara yang disiarkan oleh Radio Aswaja FM dapat lebih bervariatif.
Disamping itu, program acara Radio Aswaja FM memiliki kontan yang tidak
hanya mengkaji masalah-masalah yang ada di masyarakat, namun juga dapat
memotivasi pendengar guna menghadapi permasalahan sehari-hari. Hal ini
merupakan perencanaan yang cukup baik, sebab dapat menarik minat
pendengar Radio Aswaja FM.68
B. Strategi Komunikasi Dakwah di Radio Aswaja FM Ponorogo Dalam
Menyebarluaskan Islam Nusantara
Strategi komunikasi dakwah dalam menyebarluaskan Islam Nusantara
adalah pertama, menyiarkan program acara pengajian, kajian ceramah secara
berulang-ulang. Strategi ini termasuk dalam strategi komunikasi redudancy,
sebab radio Aswaja FM berupaya mempengaruhi pendengar dengan jalan
menyiarkan ulang pesan pada khalayak. Hal ini cukup bagus, sebab dengan
mengulang-ulang pesan kepada audiens pesan tersebut dapat lebih efektif
diterima oleh audiens, serta mudah dipahami dan diingat oleh audiens.
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Berkaitan dengan metode isi pesan dalam strategi komunikasi dalam
Radio Aswaja FM dalam menyebarluaskan Islam Nusantara menggunakan
metode informatif dan persuatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya
kesempatan pendengar, untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber
terkait topik yang dibahas. Strategi komunikasi dengan menggunakan metode
informatif dan persuasif ini cukup baik sebab dengan adanya dialog program
acara Radio Aswaja FM, proses penyebarluasan Islam Nusantara dapat
dilakukan dengan lebih efektif. Jenis dakwah yang digunakan Radio Aswaja
FM adalah dakwah bil lisan, sebab dakwah tersebut disampaikan melalui
ceramah atau pengajian menggunakan media radio. Ada 2 macam dakwah bil
lisan yang disiarkan oleh Radio Aswaja yakni :
a. Pertama Di radio Aswaja FM dalam menyebarluaskan Islam Nusantara
melalui media dakwah dengan menggunakan siaran bahtsul masail, jadi
program-program tentang konsep Islam Nusantara sudah di dengungkan
bukan hanya lewat siaran bahtsul masail pengajian-pengajian atau ceramah
lainnya agar masyarakat paham melalui pengajian atau ceramah yang
setiap hari disiarkan secara ulang-ulang.
b. Kedua, kita melalui forum-forum pengajian bahtsul masail juga sekali-kali
mengkaji temanya tentang Islam Nusantara agar pendengar dapat bertanya
kepada penyiar radionya.69
Di Radio Aswaja FM mempunyai program acara yang disiarkan guna
menyebarluaskan Islam Nusantara untuk menarik minat pendengar yaitu :
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2. Kegiatan Pengajian Akbar di Siman Ponorogo

Assalamu’alaikum

Wr

Wb,

disampaikan

kepada

seluruh

masyarakat khususnya Ponorogo akan mengadakan pengajian tabligh
akbar dari keluarga besar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
(MWCNU)

Siman

Ponorogo,

bersama

K.H.

Miftah

Maulana

Habiburrohman di panggil Gus Miftah dari Jogja. Berlokasi di Masjid Jl.
Godang Patihan Kidul Siman Ponorogo. Pengajian tabligh akbar tersebut
diadakan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 20.00 WIB, beliau akan
membahas tentang “Akhlakul Karimah”. Pengajian tersebut juga disiarkan
melalui radio Aswaja FM Ponorogo, dimohon semua masyarakat hadir
tepat waktu karena sebelum pengajian di mulai akan diadakan sholat isya’
berjamaah.
Semoga kegiatan pengajian akbar ini diberikan kesuksesan dan
kelancaran sampai akhir kegiatan tersebut. Bila pendengar setia radio
Aswaja atau warga nahdliyin, kalian ingin menikmati dengan Live
Streaming bisa melalui alamat web kami www.aswajafm.com atau bisa
menghubungi langsung ke nomor Bapak H. Husnu No. Hp 085331221413.
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.70
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3. Kajian Bathsul Masail

Program acara yang kedua di radio Aswaja FM adalah kajian
Bathsul Masail. Bathsul Masail adalah kepanjangan dari Bathsul al-Masail
al-Diniyah yang berarti penelitian atau pembahasan masalah tentang
keagamaan. Dalam program acara ini dipimpin oleh Bapak KH. Imron
Jamil, kajian tersebut di mulai setelah selesai sholat magrib sampai selesai.
Beliau akan menerangkan masalah pergantian tahun baru dan terompet
dipergantian tahun baru. Pendengar radio Aswaja FM dimohon untuk
mendengarkan atau bisa datang ke tempat radio tersebut, kajian Bathsul
Masail tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja FM Ponorogo, dan di
mohon masyarakat Ponorogo hadir di radio Aswaja FM atau bisa
mendengarkan di radio tersebut.
Dalam kajian Bathsul Masail diberikan pengetahuan atau ilmu yang
bermanfaat, sehinngga dapat diaplikasikan di masyarakat Ponorogo dan
sekitarnya, dan mudah-mudahan acara tersebut tidak ada halangan apapun
sampai selesai. Pendengar setia radio Aswaja, bila ingin menikmati dengan
Live Streaming bisa melalui alamat web kami www.aswajafm.com.
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.71
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7. Kegiatan Grebeg Suro disiarkan dari Radio Aswaja FM Ponorogo

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

program acara

radio Aswaja FM Ponorogo adalah “Grebeg Suro”. Panitia mengundang
kepada seluruh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, kegiatan tersebut
diadakan pada tanggal 4 November 2015 pukul 14.00 sampai selesai WIB.
Tempatnya kegiatan tersebut di perempatan alun-alun sampai halaman
Masjid Agung Cokro Negoro Ponorogo. Selain kegiatan grebeg suro juga
ada pasar malam dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh panitia.
Semoga acara yang diadakan diberikan kelancaran, kemudahan
tidak ada halangan apapun sampai selesai acara tersebut. Jangan lupa
tonton grebeng suro dan kegiatan lainya yang ada alun-alun Ponorogo,
pendengar

setia

radio

Aswaja

FM

atau

warga

nahdliyin

bisa

mendengarkan di Live Streaming bisa melalui www.aswajafm.com atau
bisa langsung menghubungi nomor interaktif kami di (0352) 485024 atau
Whatsapp kami 085233943001. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq
Wa’alaikum Salam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 72
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4. Kegiatan Pengajian Umum

Assalamualaikum wr wb, disampaikan kepada seluruh masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya akan mengadakan ijazahan dzikir fida’ sugro,
dzikir fida’ kubro, istigosah dan tahlil sanad langsung dari Rosulullah
SAW, bersama K.H. Abdul Matin Jauhar Pengasuh Ponpes Sunan
Bejagung Tuban Jawa Timur. Berlokasi di Masjid Agung Ponorogo.
Kegiatan tersebut diadakan pada hari ahad tanggal 20 November 2016
pukul 07.00 WIB sampai selesai.Pendaftaran kegiatan ini di kantor PCNU
Ponorogo, pendaftaran dibuka setiap hari senin sampai jum’at jam 09.0014.00 WIB, dan setiap kegiatan ini harus bawa uang untuk infaq Rp
50.000, serta dalam program acara disediakan fasilitas buku dan sertifikat
sanad. Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja FM
Ponorogo, dimohon semua masyarakat ponorogo untuk hadir tepat waktu
sebelum acaranya di mulai. Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga
nahdliyin, bisa menghubungi langsung ke CP : Sefta (085233933899),
Sekian Terima kasih Wa’alaikum salam wr wb.73
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5. Kegiatan Kesenian Rakyat Gajah-Gajahan

Assalamualaikum wr wb, disampaikan kepada seluruh masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya akan mengadakan kesenian rakyat gajah-gajahan.
Berlokasi di perempatan alun-alun sampai halaman Masjid Agung Cokro
Negoro Ponorogo. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Ahad tanggal 25
Desember 2015 pukul 14.00 WIB sampai selesai. Panitia yang
mengadakan acara ini adalah Bapak Galih Retno Wuri (26 tahun) warga asal
Bekasi Jawa Barat. Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja

FM Ponorogo, dimohon semua masyarakat ponorogo untuk hadir tepat
waktu sebelum acaranya di mulai. Semoga kegiatan tersebut diberikan
kemudahan dan kelancaran tidak ada halangan apapun sampai akhir
kegiatan. Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga nahdliyin ingin
menikmati di radio Aswaja FM melalui Live Streaming bisa melalui
alamat web kami www.aswajafm.com atau menghubungi langsung ke
nomor Bapak H. Husnu No. Hp 085331221413. Wallahul Muwafiq Ila
Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.74
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6. Kegiatan Pengajian Umum

Assalamualaikum wr wb, disampaikan kepada seluruh masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya akan mengadakan Nada & Dakwah bersama Cak
Nun & Kyai Kanjeng. Berlokasi di lapangan ponpes Wali Songo Ngabar
Ponorogo. Kegiatan tersebut diadakan pada hari sabtu tanggal 26 April
2014 pukul 19.30 WIB sampai selesai. Beliau akan menerangkan masalah
tentang “Refleksi Kesyukuran Milad ke-53 Pondok Pensantren Wali
Songo”. Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui radio Aswaja FM
Ponorogo, dimohon semua masyarakat ponorogo untuk hadir tepat waktu
sebelum acaranya di mulai. Semoga kegiatan pengajian ini diberikan
kemudahan dan kelancaran tidak ada halangan apapun sampai akhir
kegiatan. Bila pendengar setia radio Aswaja atau warga nahdliyin ingin
menikmati di radio Aswaja FM melalui Live Streaming bisa melalui
alamat web kami www.aswajafm.com atau menghubungi langsung ke
nomor Bapak H. Husnu No. Hp 085331221413. Wallahul Muwafiq Ila
Aqwamith Thoriq Wa’alaikum salam wr wb.75
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6. Jadwal Progam Siaran Radio Aswaja FM Ponorogo
7.

00.00 - 04.00 : Murotal makkah, ayat-ayat Al-Qur’an di Makkah

8.

04.30 - 05.00 : Mengumandangkan Adzan Subuh

9.

06.00 - 07.00 : Murotal Indonesia, ayat-ayat Al-Qur’an di
Indonesia

10. 08.00 - 09.00 : Memberikan membimbingan dan teladan kepada anakanak dan orang dewasa (baligh)
11. 09.00 - 10.00 : Kisah Nabi dan Rasul yang teladan dan
amalan-amalan doa sehari-hari
12. 10.00 - 10.45 : Seputar berita dalam negeri dunia internasional dan
berita luar negeri
13. 11.00 - 12.00 : Seputar berita Nahdlatul Ulama’76
14. 12.00 - 12.30 : Mengumandangkan Adzan Dhuhur
15. 13.00 - 14.00 : Musik Pengantar istirahat, dangdut dan campusari
16. 14.30 - 15.00 : Tips cara membersihkan baju yang benar
17. 15.00 - 16.00 : Mengumandangkan Adzan Ashar
18. 16.00 - 17.30 : Pengajian umum, kajian kitab tanwirul qulub,
kajian bathsul masail dan lain-lain
6.

18.00 - 18.30 : Mengumandangkan Adzan Magrib

7.

18.45 - 19.00 : Talk show tentang kesehatan, hukum, ekonomi
dan lain-lain

8.

76.
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19.00 - 19.45 : Mengumandangkan Adzan Isya’

9.

20.00 - 21.00 : Talk show seputar INSURI Ponorogo

10. 22.00 - 23.00 : Pengantar istirahat, pop indonesia, religi dan dangdut
11. 23.00 - 00.00 : Renungan malam, dakwah islami.77
F. Respon pendengar dan program acara di radio Aswaja FM ponorogo
1.

Pertama, respon pendengar dari ibu Uuk Kariman atas berdirinya radio
Aswaja FM Ponorogo adalah saya amat sangat bangga dan senang, telah
lama saya mengharapkan adanya siaran radio yang membawa misi
dakwah yang bernafaskan Aswaja NU, karena saya orang NU. Sementara
itu, siaran radio Wahabi sudah begitu kuat frekuensinya sampai ke
berbagai wilayah. Jadi, alhamdulillah radio ini berdiri, saya sambut
dengan antusias. Saya mengikuti sejak awal, masih siaran percobaan saya
bisa menikmati siaran-siaran tersebut. Program acara di radio Aswaja FM
Ponorogo menurut ibu Uuk Kariman, yakni Acara di radio ini harus
terjadwal dengan proporsional. Maksudnya pengaturan waktu siaran dan
jenis acara siaran hendaknya perlu disesuaikan dengan visi misi radio
tersebut.61 Misalnya begini, acara keagamanan porsinya lebih banyak,
waktunya memilih yang sekiranya pendengar bisa mengikutinya
sehingga, bermanfaat atau memberi manfaat pencerahan keislaman bagi
umat. Isinya berupa permasalahan yang berkenaan dengan dengan
kehidupan yang berbasis keislaman paham Aswaja. Acara lainnya,
kependidikan terutama untuk kalangan anak-anak, yang selama ini sudah
tidak ada atau kurang tertarik dengan siaran radio, karena umumnya
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mereka lebih memilih media audio visual. Saya setuju acara lagu
anak-anak, kisah Nabi dan Rasul yang teladan, cerita ketokohan islam
atau dongeng yang berisi nasihat itu ada lagi di radio, hanya
kemasannya dibuat yang sesuai dengan zaman ini. Acara berikutnya,
tentang sejarah dan kebudayaan, termasuk seni dan hiburan ini tetap
diprogramkan, karena Islam ini tidak bisa lepas dengan riwayat atau
sejarah dan budaya, perlu digali materi siaran yang terkait dengan itu.
Acara yang tidak perlu terlalu bertele-tele adalah siaran niaga atau
advertensi. Ini sebaiknya ditempatkan pada acara khusus yang tidak
mengganggu kenikmatan pendengar. Menurut saya program acara
yang paling dinikmati adalah pengajian akbar bersama KH Miftah
Maulana Habiburrohman di panggil Gus Miftah dari Jogja, kajian
bathsul masail, lagu anak-anak dan lagu campursari atau dangdutan
yang bernafaskan ajaran baik.78
c.

Kedua, respon pendengar dari Hamam atas berdirinya radio Aswaja
FM Ponorogo adalah saya pribadi sangat bahagia, telah lama saya
mengharapkan adanya siaran radio yang membawa misi dakwah di
tengah-tengah masyarakat sekarang. Radio tersebut memberikan
motivasi untuk lebih mempererat tali silaturahmi sesama kaum
nahdliyin, khususnya dalam mengembangkan faham ahlussunnah wal
jama’ah. Program acara di radio Aswaja FM Ponorogo menurut
Hamam adalah untuk program acara yang disajikan memberikan nilai-
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nilai positif dan menambah wawasan yang lebih bagi para pendengar.
Program acara yang paling diminati menurut Hamam adalah tentunya
dari semua orang yang suka mendengarkan radio Aswaja FM yang
pasti dinanti adalah musik bisa bahagia.
d.

Respon pendengar dari Miko atas berdirinya radio Aswaja FM,
merupakan terobosan baru radio Islami di Ponorogo yang didominasi
radio swasta yang sedikit muatan keislamannya, walaupun pertama
saya kira Aswaja FM adalah radio Goong FM, karena launchingnya
hampir sama, paling tidak masyarakat dapat mengetahui informasi dan
ilmu agama yang mendalam dari para kyai. Program acara di radio
Aswaja FM Ponorogo sangat bervariasi tapi paling banyak acara
agama hiburan tidak begitu banyak. Namun, masyarakat tetapi bisa
menerima program acara siaran dakwahnya. Khususnya pada acara
bahtsul masail, yang mana para pendengar dapat berkomunikasi
langsung dengan kyai. Program acara yang paling diminati adalah
“Hasanah Islam, karena kita bisa mengambil hikmah dari cerita dan
kisah-kisah Islami. Bahtsul masail, karena bisa langsung tanya jawab
mengenai fiqih ibadah secara mendalam. Ada juga program-program
yang lainnya seperti lagu-lagu campursari untuk menemani istirahat
pendengar di siang hari atau di malam hari.79
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BAB V
PENUTUP
A.

KESIMPULAN
Berangkat dari uraian pembahasan skripsi dengan judul “Strategi
Komunikasi Dakwah Di Radio Aswaja FM dalam Menyebarluaskan Islam
Nusantara” peneliti menjelaskan inti dari semua bab yang menyangkut judul
tersebut yaitu :
1.

Perencanaan dan manajemen penyiaran radio Aswaja FM Ponorogo
adalah :
a. Secara internal, kita juga mengkonsulidasi kepada semua jajaran atau
semua pihak untuk mensupport adanya radio itu agar tetap eksis atau
bermanfaat buat semuanya melalui kemampuan kapasitas pendengar
radio Aswaja FM, radio ini mempunyai struktur yang berbeda-beda
backgroundnya. Misalnya ada orang yang backgroundnya sebagai
pengusaha, bisa mengiklankan usahanya atau mensupport melalui
dananya, ada orang yang background sebagai kyai atau mubaligh
mensupport melalui program-program ceramahnya, ada orang
backgroundnya sebagai guru mensupport melalui program-program
yang disinergi dari sekolahnya dan lain-lain.
b. Secara external, kita juga melakukan komunikasi-komunikasi diluar
radio Aswaja FM dengan melakukan komunikasi untuk menawarkan
sponsor, menawarkan program-program termasuk juga kerja sama
dengan EO atau pelaksanaan program-program lainnya.

76
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c.

Strategi komunikasi dakwah di radio Aswaja FM Ponorogo dalam
menyebarluaskan Islam Nusantara adalah :
a) Melalui program acara :
1. Pengajian tabligh akbar
2. Kajian bathsul masail
3. Kajian kitab Kuning.
4. Kegiatan sosial dan tradisional
b) Menggunakan metode redudancy
c) Isi pesan bersifat informatif dan persuasif
d) Menggunakan jenis dakwah bil lisan

B.

SARAN
Dari kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang diharapkan
bermanfaat untuk Radio Aswaja FM Ponorogo maupun peneliti selanjutnya.
1. Saran dari masyarakat, untuk meraih pendengar (audien) yang lebih baik
stasiun radio Aswaja FM seharusnya dapat menyajikan program siaran
yang menarik, baik lagu, informasi maupun program-program lainnya. Di
tengah-tengah masyarakat Ponorogo, Radio Aswaja FM Memberikan
solusi untuk menyelesaikan masalah (problema) di masyarakat Ponorogo
maupun di pihak radio tersebut.
2. Saran dari pihak radio Aswaja FM harus menyelesaikan administrasi
yang terkait legal formal pendirian radio dengan beralihnya radio
komunitas menjadi radio komersial dan untuk mencoba musyawarah

kepada semua pihak internal dan ekternal untuk mempunyai geduang
sendiri, sementara ini masih numpang di kampus INSURI Ponorogo.
3. Saran dari peneliti adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk
mampu melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian yang sama.
Misalnya dengan menggunakan metode penelitian yang lebih spesifik.
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