
BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada BAB IV peneliti akan memaparkan pembahasan dari poin-poin yang 

didapatkan dari pengamatan peneliti pada bab sebelumnya. Kemudian, peneliti 

akan mempertemukan temuan poin-poin tersebut dengan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini dan juga menurut pemikiran peneliti.  

 

1. Analisis Proses Kreatif Program religi Radio Lokal Jambi (Metro FM & 

Manggis FM) 

Dalam sebuah industri hiburan, kreativitas adalah tolak ukur dari 

sebuah kesuksesan sebuah perusahaan media salah satunya adalah 

meningkatnya penggemar, tidak terkecuali radio. Meskipun pada masa orde 

baru radio sempat dimonopoli oleh pemerintah, pada masa kini radio menjadi 

salah satu industri hiburan yang sudah bisa didirikan oleh siapa saja sehingga 

masih tetap dapat dinikmati. Perkembangannya pun pada masa kini semakin 

pesat karena didukung pula oleh teknologi modern dan juga jangkauannya 

yang semakin meluas dengan adanya internet.  

Dengan kenyataan tersebut, kreativitas adalah “barang mahal” yang 

harus “dibeli” oleh stasiun radio agar radionya tetap bertahan, terlebih 

penggemarnya yang semakin meluas. Semakin kreatif menciptakan sebuah 

program, semakin besar pula peluang sebuah radio untuk diterima oleh 

masyarakat. Akan tetapi, kreativitas tidak bisa hanya dikaitkan dengan sesuatu 

yang hanya berbeda, lebih dari itu, kreativitas meliputi tahap-tahap 

perencanaan, pemahaman, dan pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang 

terjadi, sedang dibutuhkan, atau yang sesuai dengan sekitar. Dengan proses 

yang demikian, sebuah program kreatif akan dengan sendirinya, bahkan tanpa 

disadari, akan diterima oleh masyarakat. 

Dalam perannya menjadi media penyiaran publik, radio dapat dijadikan 

sebagai kekuatan utama media untuk hubungan kepentingan yang baik maupun 

kepentingan yang buruk bagi masyarakat (Prayuda, 2005:9). Dalam hal ini, 
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acara-acara yang ditawarkan oleh “Metro Qolbu” dan “Ustadz Kita” biasanya 

mencerminkan “need and wants” yang bernilai bagi masyarakat sekitar Jambi.  

Radio juga berperan penting dalam memberikan nilai-nilai 

kemasyarakatan karena radio pada dasarnya memiliki fungsi dasar media 

penyiaran, yakni memberikan hiburan (entertainment), memberikan informasi 

(information), dan memberikan edukasi (education). Sebagai media hiburan, 

radio diharuskan memiliki keunikan-keunikan program karena uniknya 

program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik 

untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran (Morissan, 

2005:97). Hal tersebut jugalah yang mendasari terciptanya program “Metro 

Qolbu” dan “Ustadz Kita”, karena selain menyiarkan konten-konten dakwah, 

program religi tersebut juga menyelipkan beberapa informasi seputar adab-

adab Islam dalam keseharian hidup bermasyarakat. Untuk itu, berikut ini akan 

dipaparkan dasar-dasar penyiaran dalam radio. 

a. Hiburan  

Pada dasarnya, hiburan dalam setiap radio sangat beragam 

jenisnya, bisa dalam bentuk tanya jawab tebak-tebakan, sajian 

musik, atau iklan. Program religi “Ustadz Kita” dalam Radio 

Manggis FM dan “Metro Qolbu” dalam Metro FM merupakan 

program siaran yang lebih menonjolkan sisi edukasi. Walaupun 

begitu, jika hiburan dimaknai sebagai sebatas menghibur, program 

religi juga termasuk dalam hiburan karena format siarannya melalui 

tahap-tahap, seperti pemilihan penyiar/penceramah atau bentuk 

siarannya yang berupa talkshow. Dengan dasar seperti itu, siaran 

religi sudah otomatis menjadi hiburan karena disajikan dengan 

menarik, dengan penyiar yang mampu membawa suasana siaran 

religi menjadi bisa diterima semua kalangan, dengan penggunaan 

nuansa musik yang menenangkan (menghibur) dan tetap bernuansa 

Islam tentunya. Selain itu program acara “Ustadz Kita” di Radio 

Manggis FM juga menyajikan kuis berhadiah pulsa sebagai bentuk 

apresiasi untuk penanya terbaik di sesi tanya jawab. 
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b. Informasi  

Dapat dikatakan bahwa setiap siaran yang dilakukan radio 

merupakan bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat. 

Artinya, setiap melakukan siaran dalam bentuk musik ataupun 

talkshow, hal tersebut dapat dikatakan sedang terjadi penyampaian 

informasi ke khalayak pendengar. Dalam kaitannya dengan program 

religi “Ustadz Kita” di Radio Manggis FM dan “Metro Qolbu” di 

Radio Metro FM, keduanya sedang memberikan informasi tentang 

keIslaman karena pada dasarnya radio adalah media penyampai 

informasi. Oleh karena itu secara otomatis siaran religi juga 

merupakan media penyampaian informasi dalam kaitannya dengan 

keIslaman. 

Morissan (2005:101) menyatakan bahwa program informasi 

adalah jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan 

pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien sehingga daya 

tarik program ini adalah informasinya. Dalam kaitannya dengan 

program religi “Ustadz Kita” dan “Metro Qolbu”, peran program 

tersebut dalam menyampaikan informasi yang up to date kepada 

masyarakat diwujudkan dalam prnyampaian info-info terbaru 

mengenai fenomena hari besar Islam dalam jangka waktu tertentu, 

contoh ketika hari isra mi’raj nabi Muhammad saw, Metro FM dan 

Manggis FM  menyampaikan informasi terkait peristiwa isra mi’raj. 

c. Edukasi  

Sebagai media pendidikan (edukasi), radio harus 

menyampaikan nilai-nilai penting tentang kemasyarakatan yang 

diyakini sebagian besar masyarakat dalam lingkup tertentu karena 

radio berperan juga dalam membentuk opini publik. Dalam hal ini 

program “Metro Qolbu” di Radio Metro FM juga turut andil dalam 

meyampaian nilai-nilai keislaman, seperti memberikan edukasi 

tentang adab sehari-sehari, menyampaikan wawasan tentanng 

sejarah islam dan juga tokoh-tokoh besar islam, dan lain sebagainya. 

Sedangkan untuk program “Ustadz Kita” dalam Radio Manggis FM 
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ini lebih memilih untuk mengedukasi masyarakat lewat pendekatan 

hukum-hukum islam yang mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadits. 

Menurut Joseph Dominick seperti dikutip oleh Morissan 

(2005:109), sasaran pendengar radio sangatlah luas dan beragam 

sehingga diperlukan pemilahan-pemilahan. Ia kemudian 

mengklasifikasikan sasaran siaran tersebut, misalnya berdasarkan 

aspek demografis: umur, jenis kelamin, profesi, hingga geografi. 

Dengan dasar itu, dalam stasiun radio memiliki beberapa format 

acara, misalnya anak-anak, remaja, muda, dewasa dan tua. Hal 

tersebut pula yang menjadikan Radio Metro FM dan Radio Manggis 

FM fokus pada target pasar dewasa, sehingga isi konten dapat 

menyeseuaikan dengan kebutuhan para pendengar radio yang rata-

rata berusia 20an keatas. Selain itu dengan adanya penyesuaian isi 

konten dengan target pasar, juga dimaksudkan agar pesan-pesan 

yang disampaikan dalam program religi tersebut dapat lebih mudah 

dipahami oleh para pendengar. 

Dalam industri penyiaran, perencanaan juga merupakan 

aspek penting, karena siaran mempunyai dampak yang sangat kuat  

dan besar untuk audiens. Perencanaan dalam penyiaran menurut 

Triartanto (2010: 96) meliputi perencanaan produksi dan pembuatan 

materi siaran yang disusun menjadi acara rangkaian baik itu secara 

harian, mingguan, ataupun bulanan, selain itu ada pula perencanaan 

diadakannya sarana serta prasarana untuk menunjang proses siaran, 

dan juga perlu adanya perencanaan untuk masalah administrasi. 

Dalam kaitannya dengan program “Metro Qolbu” dan “Ustadz Kita” 

disini ialah adanya perencanaan penentuan tema secara garis besar 

dari mulai tema bulanan sampai mengkerucut kepada tema 

mingguan. Sedangkan untuk Radio Manggis FM sendiri setelah 

menentukan tema, barulah fokus pada penentuan narasumber yang 

akan membawakan tema tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan 

apa yang telah dikatakan oleh Morissan (2005:113) bahwa 

perencanaan siaran secara umum melahirkan kebijakan umum 
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tentang cara mengatur alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari, 

seminggu, hingga setahun. Bagian program bertanggung jawab 

untuk mendapatkan program serta menentukan waktu atau jam 

penayangan program. Ia menambahkan bahwa pengelola program 

harus memahami dan mematuhi segala ketentuan peraturan yang 

berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya perencanaan 

di tahap pra produksi siaran religi, menjadikan siaran “Metro FM” 

dan “Manggis FM” dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

akan terjadi, karena sudah adanya pembagian tugas secara 

keseluruhan.  

Proses kreatif sebuah program siaran radio tak lepas dari 

tahap perencanaan, tahap perencanaan sangat penting untuk 

menentukan konsep utama sebuah program siaran radio. Seperti 

yang dikutip oleh Triartanto (2010: 98) menurut Howard Gough 

melalui “Planning Producing Presenting the Radio Programme” 

membuat pedoman perencanaan program siaran menjadi empat. 

Menurut Wahyudi (1994:27), dalam proses siaran radio selalu 

melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan proses produksi. 

Proses produksi terdiri dari Pra Produksi, Produksi, dan Pasca 

Produksi. Di dalam proses pra produksi, empat proses perencanaan 

yang dibagi oleh Howard Gough (Triartanto, 2010:98) termasuk di 

dalamnya, seperti penempatan, waktu, penyiaran, serta publisitas.  

 

1. Pra Produksi  

a. Penemuan ide 

Proses penciptaan ide dalam siaran religi “Ustadz Kita” dan 

“Metro Qolbu” dilakukan tidak hanya oleh Stasiun Manager, 

melainkan juga penyiar, Program Director, dan Tim Produksi. 

Proses ini melalui pengumpulan ide dan juga riset langsung kepada 

masyarakat guna mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat 

dalam kaitannya dengan siaran religi.  
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Untuk pemilihan materi-materi yang hendak disampaikan 

selalu melalui tahapan-tahapan, misalnya disesuaikan dengan 

permasalahan terkini di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

kedua radio tersebut melalukan proses kreatif yang bertahap dan 

tepat. 

b. Perencanaan 

Setelah melakukan proses penciptaan atau penemuan ide 

tersebut, kedua radio menentukan waktu yang tepat untuk 

diadakannya siaran. Hal ini dilakukan untuk menunjang 

terselenggaranya siaran dengan tepat dan dengan harapan dapat 

diterima masyarakat sebagai salah satu bentuk wahana edukatif. 

Perencanaan tersebut meliputi placement/penempatan, 

timing/waktu, announcement/penyiaran, dan publicity/publisitas. 

 

1. Placement/penempatan; spot yang tepat.  

Penempatan yang dimaksud yakni pemilihan jam tayang 

program religi “Metro Qolbu” dan “Ustadz Kita”. Dipilihnya hari 

Kamis malam sebagai waktu program siaran “Metro Qolbu” dalam 

Radio Metro FM semata-mata bukan kebetulan belaka, melainkan 

karena Kamis malam merupakan waktu yang dianggap tepat dan 

sering dijadikan sebagai malamnya orang Islam untuk berkumpul 

bersama dan memanjatkan doa bagi para leluhurnya serta 

keselamatan bagi sanak saudara yang masih ada. Sedangkan 

pemilihan waktu pada program “Ustadz Kita” di Radio Manggis FM 

dipilih karena hari Jumat, dianggap sebagai hari “sucinya” umat 

Islam. Selain itu, pemilihan jam tayang pada sore hari dikarenakan 

waktu sore dianggap sebagai waktu santai untuk merefleksikan 

pikiran dan hati. 

 

2. Timing/waktu; durasi dalam setiap program yang telah 

terjadwal. 
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Durasi dalam program “Metro Qolbu” di Radio Metro FM 

yakni selama tiga jam, yang dimulai dari pukul 18:00 sampai 21:00 

waktu setempat. Selama tiga jam tersebut, dibagi menjadi beberapa 

segmen yakni segmen pemutaran lagu-lagu yang bernuansa Islami 

selama kurang lebih satu jam, lalu dilanjutkan dengan segmen 

penyiar membawakan materi yang telah ditentukan dalam tema 

mingguan, selanjutnya dilanjutkan dengan segmen kajian Islam 

selama 30 menit, namun kajian Islam tersebut sifatnya kondisional, 

bisa tidak disiarkan ketika ada talkshow yang sedang berlangsung. 

Lalu setelah segmen kajian Islam selesai, dilanjutkan dengan 

segmen diskusi tanya jawab dengan para pendengar siaran “Metro 

Qolbu” sampai pukul sembilan malam. 

Sedangkan untuk program “Ustadz Kita” di Manggis FM 

lebih fokus pada talkshow dengan Ustadz yang sudah ahli pada 

bidangnya selama kurang lebih satu jam, dari mulai pukul 17:00 

sampai dengan adzan magrib waktu setempat. Pada moment-

moment tertentu siaran “Ustadz Kita” mengadakan kuis untuk para 

pendengar. Bagi penanya terbaik, biasanya akan diberi hadiah 

berupa pulsa. Namun kuis tersebut sifatnya kondisional, seperti di 

saat momen-momen ketika bulan puasa, ataupun ketika program 

siaran “Ustadz Kita” bertepatan dengan hari besar Islam. 

 

3. Announcement/penyiaran: karakteristik penyiar dalam 

penyampaian konten. 

Karakteristik penyiar merupakan hal mendasar yang penting 

untuk menunjang keberhasilan sebuah program siaran radio. 

Menurut Rahmawati dan Rusnandi (tanpa tahun: 147) penyiar dalam 

menjalankan tugasnya haruslah berbicara dengan terkonsep 

(gagasan yang jelas), teratur (berfikir dan bertutur secara 

kronologis), terarah (sesuai dengan tujuan), dan juga tuntas (tidak 

menimbulkan tanda tanya terhadap audiens). Hal tersebut yang 

menjadi acuan dalam pemilihan penyiar di Radio Metro FM dan juga 
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Radio Manggis FM. Penyiar yang dipilih untuk membawakan 

program religi di kedua radio tersebut ialah penyiar yang sudah 

senior serta berpengalaman dalam membawakan program siaran. 

Penyiar-penyiar yang telah dipilih oleh Radio Manggis FM dan 

Metro FM sudah tentu mencukupi syarat-syarat sebagai penyiar, 

sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 

Penyiar yang dipilih dalam program acara “Metro Qolbu” 

merupakan penyiar kepercayaan Radio Metro FM  dan penyiar 

“Ustadz Kita” di radio Mangggis FM. Penyiar-penyiar tersebut 

dianggap telah memiliki karakter tersendiri yang mampu menjadi 

ciri khas masing-masing stasiun radio. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rahmawati dan Rusnandi (tanpa tahun: 152) bahwa 

penyiar radio haruslah bersuara merdu, dan juga berkarakter, 

berbeda stasiun radio menjadikan stasiun radio memiliki standarisasi 

kualitas penyiarnya. Rahmawati dan Rusnandi juga menambahkan 

tidak ada suara yang tidak bagus, hanya saja untuk menjadi seorang 

penyiar radio tidak cukup jika hanya bisa berbicara dan bersuara 

merdu, seorang penyiar juga harus memiliki karakter agar mampu 

memberikan kesan kepada audiens dalam nada bicaranya. Karakter 

suara seorang penyiar , artikulasi, kejelasan dalam berbicara, 

intonasi, dan juga ekspresi dalam nada berbicara penyiar akan 

menciptakan kesan yang beragam di telinga audiens.  

 

4. Publicity/publisitas ; pengeksposan suatu program atau 

bentuk info promo lainnya.  

Dalam hal publisitas, hampir semua program siaran di dua 

radio tersebut dipromosikan ke khalayak pendengar. Akan tetapi, 

secara khusus siaran “Ustadz Kita” dan “Metro Qolbu” tidak 

dipromosikan karena bukan program utama. Meski demikian, 

sebagaimana yang dikutip Prayudha (2006: 9), Bari dalam bukunya 

“Tehnik dan Komunikasi Penyiar Televisi-Radio – MC sebagai 

Pengetahuan Praktis” menyatakan bahwa penyiar adalah seseorang 
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yang ditugaskan untuk menyebarkan (syiar) suatu informasi yang 

terjamin ketepatannya dengan menggunakan media radio, tujuannya 

agar diketahui, dilaksanakan, dituruti, serta dipahami oleh 

pendengarnya. Biasanya penyiar juga disebut sebagai juru bicara 

stasiun radio. Oleh karenanya dengan konsistensi siaran program 

religi “Ustadz Kita” pada Radio Manggis FM dan “Metro Qolbu” 

pada Radio Metro FM masyarakat menjadi tahu bahwa di waktu-

waktu tertentu ada siaran religi. Selain itu, inovasi dalam setiap 

siaran (yang dibuktikan dengan adanya berbagai format siaran 

sekaligus pematerinya) adalah bukti bahwa kedua radio tersebut 

ingin menggaet pasar orang-orang Islam untuk mendengarkan 

siarannya, bahkan tidak menutup kemungkinan semua umat di 

Jambi. 

Triartanto (2010:72) menyatakan bahwa dalam kaitannya 

dengan proses kreatif radio, seorang kreator harus bisa bersaing 

untuk mendapatkan perhatian di khalayak umum. Hal tersebut 

mengharuskan seorang kreator radio harus inovatif dan kreatif. 

Inovatif (dalam Kamus Ilmiah Populer Lengkap, karya Maulana, 

2003:170) diartikan sebagai pembaruan; yang bersifat pembaharuan; 

serta mengarah kepada pembaharuan (perbaikan dan 

pengembangan), sedangkan kreatif (hlm.249) diartikan sebagai 

memiliki daya cipta; kemampuan untuk menciptakan. Dalam hal ini 

Radio Metro FM telah melakukan inovasi dalam setiap siarannya 

dengan terus menerus update informasi dan juga pemilihan tema-

tema setiap siaran. Hal ini menunjukkan bahwa radio tersebut 

memiliki upaya kreatif yang cukup baik untuk menggaet masyarakat 

pendengar. 

Untuk program “Metro Qolbu”, format yang digunakan 

adalah format on air (live) dan off air(tapping). Untuk siaran on air 

yakni dibawakan oleh penyiar dengan membahas tema Islami dan 

membuka sesi tanya jawab dengan para pendengar, sedangkan untuk 

siaran tapping yakni pemutaran rekaman kajian Islam yang didapat 
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dari kerja sama dengan radio Mitra dari Bogor. Untuk pemutaran 

kajian Islam bersifat kondisional, bisa diganti dengan talkshow 

ataupun rekaman dari event pengajian akbar, bergantung kerjasama 

pada saat itu. Untuk siaran talkshow dilakukan apabila Radio Metro 

FM sudah mempunyai janji dengan pemateri dari Ustadz yang 

berada di luar Jambi sehingga untuk pemutaran kajian Islam akan 

ditiadakan. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa, format siaran 

dapat berpengaruh pada pemilihan penyiar, karena dibutuhkan 

penyiar yang mampu menjalankan siaran sesuai dengan kondisi. 

 

c. Persiapan 

Pada tahap ini, kedua radio biasanya telah melakukan 

persiapan berupapenentuan tema dan narasumber. Kedua radio 

tersebut memiliki cara sendiri-sendiri untuk melakukan persiapan. 

Dalam Radio Manggis FM, tema lebih sering ditentukan oleh 

narasumber walaupun juga terdapat diskusi di antara radio dengan 

narasumber, sedangkan Radio Metro FM lebih sering menentukan 

temanya sendiri karena siaran “Metro Qolbu” lebih sering dilakukan 

oleh penyiarnya sendiri. 

 

2. Produksi  

Setelah melalui proses pra produksi, proses selanjutnya adalah 

produksi, yakni proses siaran dari kedua radio tersebut. Siaran radio 

yang tersaji dalam bentuk program, biasanya terdapat keteraturan yang 

berkesinambungan yang melingkupi waktu, durasi, komposisi, 

pemutaran musik, segmen acara serta susunan acara. Menurut Suprapto 

(2013: 13) secara umum program radio diperoleh dari empat sumber, 

yakni:  

1. Jaringan antar stasiun atau me-relay dari stasiun penyiaran lain. 

2. Rekaman atau menyewa dari rumah produksi. 

3. Produksi sendiri. 
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4. Sindikasi program atau pertukaran program dengan pihak lain yang 

menjadi kongsinya.  

Hal itu yang biasa pendengar rasakan ketika mendengar siaran 

radio. Program siaran tersebut tidak lepas dari pesan-pesan ataupun isi 

pernyataan, yang dikemas melalui tahapan perencanaan. 

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat setidaknya ada 

empat teknik siaran, yakni radio me-relay siaran, rekaman (tapping), 

produksi sendiri (on air), dan jejaring kerjasama. Dari hal tersebut, 

setidaknya terdapat dua poin yang menonjol, yakni  radio memiliki dua 

pilihan siaran yakni siaran on air(siaran langsung) dan off air/ tapping 

(rekaman). Dalam produksi ini, kedua radio tersebut masing-masing 

memiliki cara yang berbeda. Radio Manggis FM hanya menggunakan 

siaran on air saja, sedangkan Radio Metro FM menggunakan kedua 

teknik, yakni on air dan off air. 

Radio Manggis FM hanya menggunakan teknik on air karena 

durasi siarannya yang tidak terlalu lama, yakni satu jam. Radio Metro 

FM menggunakan kedua teknik tersebut karena durasi siarannya lebih 

lama, yakni sekitar tiga jam. Hal ini menyebabkan siaran yang dilakukan 

Metro FM lebih bervariasi meski terlalu lama, sedangkan Manggis FM 

meskipun durasinya lebih singkat namun lebih mendalam sehingga 

didatangkan para narasumber yang kabapel di bidangnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Triartanto (2010:72) bahwa 

dalam kaitannya dengan proses kreatif radio, seorang kreator harus bisa 

bersaing untuk mendapatkan perhatian di khalayak umum. Hal tersebut 

mengharuskan seorang kreator radio harus inovatif dan kreatif. Inovatif 

(dalam Kamus Ilmiah Populer Lengkap, karya Maulana, 2003:170) 

diartikan sebagai pembaruan; yang bersifat pembaharuan; serta 

mengarah kepada pembaharuan (perbaikan dan pengembangan), 

sedangkan kreatif (hlm.249) diartikan sebagai memiliki daya cipta; 

kemampuan untuk menciptakan. Pemilihan masing-masing model 

siaran tersebut adalah upaya creator untuk mendapatkan tempat di 

masyarakat. Oleh karenanya kedua radio tersebut memilih cara yang 
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berbeda karena memiliki pemahaman yang berbeda dari hasil kajiannya 

masing-masing.  

Triartanto kemudian menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut ia menyebutkan beberapa hal yang harus menjadi 

perhatian sebuah radio agar siarannya dapat dinikmati dan digemari 

masyarakat, yakni suara penyiar, lagu, dan bunyi-bunyi lainnya yang 

ditata sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan aturan penyajiannya. 

Selain itu, jenis program yang disiarkan juga sangat menentukan pasar 

bagi para pendengar. Jika dilihat, siaran “Ustadz Kita” telah melakukan 

berbagai tahapan penting dalam menjalankan program ini. Hal itu 

tampak dari analisis di bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

proses dalam siaran “Ustadz Kita” melalui tahapan pemilihan penyiar, 

kesesuaian lagu, dan juga bunyi-bunyian lain seperti jingle.  

Adapun dalam Metro FM tahapan yang dilalui lebih detail atau 

lebih banyak karena memiliki durasi siaran yang cukup panjang. Durasi 

yang panjang ini memaksa program religi “Metro Qolbu” harus dikemas 

dengan sajian yang tidak membosankan. Maka dari itu, digunakanlah 

kedua teknik tersebut untuk menunjang keberhasilan siaran. Selain itu, 

dua teknik siaran ini dilakukan secara bergantian bergantung dari 

ketersediaan narasumber. Jika narasumber siap, maka siaran on air 

dilakukan. Namun, jika belum ada narasumber, maka siaran dilakukan 

oleh penyiar sendiri. Jika keduanya tidak memungkinkan untuk 

dilakukan, maka siaran akan dilakukan melalui hasil tapping. 

Secara teknis proses kreatif dalam program siaran radio tidak 

akan bisa diterima oleh masyarakat tanpa adanya alat-alat tehnik yang 

memadai. Menurut Suprapto (2013: 5-7) terselenggaranya penyiaran 

tidak terlepas dari tiga unsur, yakni studio, transmiter, dan pesawat 

penerima. Ketiganya biasa disebut sebagai trilogi 

penyiaran,penggabungan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan siaran 

yang dapat diterima oleh pesawat penerima radio. Kedua radio tersebut 

juga memiliki elemen-elemen trilogi tersebut. 
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1. Studio  

Studio berfungsi sebagai penyedia program reguler yang bersifat 

live event, seperti program musik, variety show, berita news. Selain 

bersifat live event program radio juga bersifat recording event, yakni 

program acara yang direkam terlebih dahulu baik program drama 

maupun non drama. 

Studio merupakan tempat produksi informasi dan menyiarkan, yakni 

mengubah ide dan gagasan menjadi sebuah pesan gambar ataupun suara 

yang mempunyai arti melalui sebuah proses mekanistik. Kemudian 

gambar atau sura tersebut dikirim melalui transmiterdan selanjutnya 

diterima oleh pesawat penerima (media receiver) guna dinikmati oleh 

audiens dalam dalam bentuk program acara. Pada umumnya, sistem 

studio terdiri dari berbagai unit sitem, seperti bagian audio (mixer 

system), video sistem (camera system), dan pencahayaan (lighting 

system). Studio juga biasanya dilengkapi dengan prasarana seni (art) 

sebagai unsur pendukung produksi. 

2.  Transmiter 

Transmiter berfungsi untuk mengantarkan suara maupun gambar 

berupa gelombang elektromagnetik yang membawa muatan berisi 

informasiuntuk dipancarkan melalui kabel atau serat optik.  Sistem 

pemancar (transmisi) dapat dilakukan melalui sistem terresterial 

(pancaran diatas tanah) dan dapat juga melalui sistem satelit 

(menggunakan jasa satelit komunikasi). 

3. Pesawat Penerima 

Pesawat penerima berfungsi untuk mengubah gelombang 

eletromagnetik yang berisi muatan informasi menjadi sebuah pesan 

yang dapat dinikmati. Pancaran gelombang elektromagnetik yang 

membawa muatan sinyal suara yang terbentuk melalui microphone, 

kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke 

pesawat penerima, dan sinyal suara tersebut diubah kembali menjadi 

suara (audio) di dalam loundspeaker. Proses tersebutlah yang 

menghasilkan siaran radio. 
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3. Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah diisi dengan evaluasi dan penilaian 

terhadap kinerja produksi. Pada tahap ini, kedua radio tersebut sama-

sama melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan menyangkut semua 

hal, meskipun dalam kedua radio tersebut tidak banyak melakukan 

evaluasi secara mendalam. Evaluasi yang dilakukan sebatas 

pembicaraan ringan, yakni membahas mengenai capaian dan kendala-

kendala yang terjadi selama siaran. Evaluasi yang dilakukan Metro FM 

sebatas membicarakan hal-hal ringan karena dalam siaran ini tidak 

terdapat alur kerja yang begitu detail sehingga sebatas diskusi kecil saja. 

Dalam Radio Manggis FM, evaluasi dilakukan hanya sebulan 

sekali. Untuk evaluasi khusus tidak dilakukan karena semua siaran juga 

dievaluasi satu bulan sekali. Meski demikian, siaran “Ustadz Kita” ini 

memiliki penggemar banyak hingga siaran ini masuk dalam salah satu 

nominasi siaran religi terbaik. 

 

2. Peran Radio sebagai Media Pendidikan dalam Menyampaikan Nilai 

Keislaman 

Siaran religi Islam pada kedua radio tersebut tentu bertujuan untuk 

memberikan sajian siraman rohani dan sekaligus ruang dialog bagi masyarakat 

Jambi yang mayoritas muslim. Siaran religi ini juga bisa disebut sebagai 

dakwah karena definisi dakwah adalah menyebarkan dan mengajak pada 

kebaikan bagi semua orang. Ada beberapa pendapat tentang pengertian dakwah. 

Sebagaimana dikutip oleh Ilaihi (2010: 14) Sayyid Qutb memberikan batasan 

pada pengertian dakwah, yakni “mengajak” atau “menyeru” kepada orang lain 

masuk ke dalam jalan Allah SWT, bukan untuk mengikuti da’i atau sekelompok 

orang. Ahmad Ghusuli memaparkan bahwa dakwah merupakan pekerjaan atau 

ucapan untuk mempengaruhi manusia supaya mengikuti Islam. Abdul al Badi 

Shadar membagi dakwah ke dalam dua tataran, yakni dakwah fardiyah dan 

dakwah ummah. Sementara itu, Abu Zahro menyatakan bahwa dakwah itu 

dibagi menjadi dua hal, yakni pelaksana dakwah perseorangan, dan organisasi. 

Adapun Ismail Al-faruqi mengungkapkan bahwa hakikat dakwah adalah 
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kebebasan, universal, dan rasional. Kebebasan inilah yang menunjukan bahwa 

dakwah itu bersifat universal (perilaku untuk semua umat dan sepanjang masa).  

Definisi tersebut jika disandingkan dengan data yang ditemukan peneliti 

dalam dua siaran religi pada dua radio tersebut menunjukkan kesesuaian. 

Artinya, dua siaran “Ustadz Kita” dan Metro Qolbu” tersebut merupakan 

dakwah Islam dengan media radio. Definisi dakwah tersebut menyebutkan 

bahwa dakwah bersifat universal sehingga dakwah dapat dimaknai sebagai 

ajakan kebaikan dengan medium apa saja. Dakwah pada intinya termaktub 

dalam Al Quran surat Al Imron ayat 104 yakni mengajak kepada yang baik dan 

mencegah pada yang mungkar. 

Berkaitan dengan media, dakwah sebetulnya bisa disampaikan melalui 

media apa saja. Ilaihi (2010: 20-21) kemudian mengklasifikasikan media dakwah 

menjadi lima aspek, yakni sebagai berikut. 

 

a. Lisan, ialah media dakwah yang paling sederhana yang hanya 

menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, 

ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, lagu dan lain 

sebagainya.  

b. Tulisan, seperti buku, majalah, surat kabar, korespondensi (surat, 

email, sms), spanduk, dan lain-lain. 

c. Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya.  

d. Audio visual, yakni alat dakwah yang dapat merangsang panca 

indra, biasanya berbentuk televisi, radio, internet,slide, dan 

sebagainya. 

e. Akhlak, yakni perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran-

ajaran islam. 

 

 

 Dari kelima hal di atas, siaran religi di Radio Manggis FM dan Metro 

FM terangkum dalam poin yang pertama, yakni Lisan. Radio tergolong sebagai 

lisan karena hanya bisa didengarkan. Hal ini menunjukkan bahwa radio 

merupakan salah satu medium dakwah bagi masyarakat. Sebagai media 

dakwah, radio mengemas acaranya dengan sajian ceramah dan juga tanya jawab 

bagi para pendengar. Selain sebagai selingan, tanya jawab merupakan wadah 

bagi masyarakat yang membutuhkan ruang bertanya kepada Ustadz yang 

menjadi narasumber siaran.  
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Radio memiliki posisi penting bagi masyarakat karena radio adalah 

salah sumber informasi bagi semua kalangan, baik di kota maupun di pelosok 

desa. Jambi sebagai provinsi berpenduduk mayoritas beragama Islam 

membutuhkan siaran radio yang tidak hanya menghibur, melainkan juga 

mendidik. Oleh karenanya selain untuk menggaet pasar masyarakat muslim, 

kedua radio ini juga ingin memberikan pendidikan Islam bagi masyarakat 

Jambi.  

Maka dari itu, siaran religi dalam “Ustadz Kita” dan “Metro Qolbu” 

mencoba memberikan inovasi berupa siaran agama di hari tertentu agar 

masyarakat semakin terdidik dan terarahkan. Oleh karena itu, direktur program 

tentu memilih penyiar dengan kriteria yang diharapkan agar proses dakwah 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat dinikmati para pendengar. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Kuswata dan Suryakusumah (1986:49) bahwa 

prinsip dalam komunikasi memerlukan kepiawaian penyiar untuk membawa, 

memengaruhi, sekaligus memindahkan pemikiran atau ideologi orang yang 

diajak agar dengan ikhlas mengikuti pemikiran yang disampaikan. 

 

Tabel Analisis Proses Produksi Kreatif, Hasil Proses Kreatif, serta Faktor 

Pendukung dan Penghambat. 

 Siaran “Metro Qolbu” di 

Radio Metro FM 

Siaran “Ustadz Kita” di 

Radio Manggis FM 

Proses Kreatif -Perencanaan waktu siaran 

serta pemilihan nama 

program siaran. 

-Keputusan tema berada 

ditangan program director. 

-Evaluasi dalam bentuk 

diskusi kecil setelah proses 

siaran selesei dilakukan. 

-Pemilihan waktu siaran dan 

nama program siaran. 

-Keputusan tema berdasarkan 

hasil diskusi program 

director dan narasumber. 

-Evaluasi dilakukan sebulan 

sekali bersamaan dengan 

program lainnya. 

Hasil Proses 

Kreatif 

-Mengandalkan format radio 

sesuai dengan usia 

pendengar. 

-Mengadakan kuis untuk 

audiens. 
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-Terbukanya jalinan kerja 

sama dengan pihak luar, 

seperti event pengajian 

akbar dan juga Mitra Radio. 

-Format siaran 40% musik, 

30% tapping, 30% siaran 

interaktif. 

-Program religi dibawakan 

oleh penyiar senior yang 

profesional. 

-adanya jalinan kerjasama 

dengan pihak MUI dan MPJ, 

sehingga narasumber yang 

dipilih berdasarkan dari 

bidangnya. 

-Format siaran 20% lagu dan 

80% talkshow interaktif. 

-Siaran religi dibawakan oleh 

penyiar senior yang 

profesional. 

Faktor 

Pendukung 

-Pemilihan musik bernuansa 

Islami yang beragam serta 

up to date. 

-Perencanaan tema 

dilakukan dengan sangat 

matang. 

-adanya jalinan kerjasama 

dengan pihak luar (event 

pengajian akbar). 

-Adanya kedekatan emosi 

antara penyiar dan audiens 

sehingga audiens loyal untuk 

memberikan sesuatu kepada 

pihak radio. 

Faktor 

Penghambat 

- Terbatasnya SDM di radio, 

sehingga mengharuskan 

beberapa orang untuk 

mengambil 2 peran. 

-Perencanaan dilakukan 

mendadak. 

-Sedikitnya SDM di radio, 

sehingga mengharuskan 

untuk double job. 

  

Tabel 4.1. Analisis Proses Kreatif, Hasil Proses Kreatif 

Sumber : Analisis Peneliti


