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Abstrak: 

Radio merupakan salah satu alat komunikasi yang masih bertahan di tengah kemajuan 

zaman yang serba canggih saat ini. Radio dalam perkembangannya juga menjadi salah satu 

media dakwah, Radio Metro FM dan Radio Manggis FM merupakan radio lokal di Jambi yang 

memiliki pasar yang cukup luas di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kedua 

radio tersebut menyiarkan siaran religi sebagai salah satu program di dalamnya. Hal ini 

menjadi menarik untuk diteliti karena siaran religi di kedua radio tersebut memiliki cara serta 

kreatifitasnya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kreatif 

pada program religi di Radio Metro FM dan Radio Manggis FM. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui peran radio lokal dalam menyampaikan dakwah Islam kepada 

masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Jambi, dengan objek penelitiannya yaitu dua siaran 

radio lokal di daerah Jambi, pada program “Metro Qolbu” di Radio Metro FM dan program 

“Ustad Kita” di radio Manggis FM.  

Metode dalam penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif, yakni berdasarkan 

pola pikir induktif, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek, 

melalui observasi, survei, interview, serta keterlibatan langsung peneliti. Adapun teknik 

analisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif konstan, yakni peneliti 

membandingkan langsung temuan-temuan data secara terus menerus sehingga peneliti 

mendapatkan fakta secara konstan. Peneliti melibatkan setidaknya 11 narasumber, dengan 

rinrian tiga orang narasumber di masing-masing radio yang terdiri dari General Manager, 

Program Director, dan Penyiar. Selain itu, peneliti juga melibatkan pendengar kedua radio, 

yakni dua orang pendengar dari siaran “Ustadz Kita” dan tiga orang pendengar dari siaran 

“Metro Qolbu”. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembawaan penyiar menjadi salah satu daya 

tarik dalam proses kreatif  di sebuah siaran religi. Selain itu format program juga menjadi 

kunci dalam menyukseskan siaran religi. Adapun untuk konten yang dibawakan oleh siaran 

“Metro Qolbu” cenderung lebih ringan, seperti adab dalam sehari-hari, dibanding konten 

program “Ustad Kita” yang membahas Islam lebih mendalam, seperti hukum dan sunnah 

dalam Islam.  

 

kata kunci: proses kreatif, radio komersil, program religi. 



A. Pendahuluan  

Radio sebagai salah satu media massa berperan penting dalam perkembangan 

masyarakat karena media merupakan produk budaya sekaligus sumber pembentukan budaya 

yang ada dalam masyarakat (Maryani, 2011:9). Perkembangan media menjadi sangat penting 

dalam proses demokratisasi berkenaan dengan ruang publik yang dimungkinkan dapat 

berkembang dalam media. Pada dasarnya, sarana komunikasi massa memiliki fungsi yang 

sama, yakni berfungsi sebagai penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. 

Radio sebagai media dakwah, radio juga efektif untuk menyampaikan nilai-nilai 

religius kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada kemampuan radio dalam menyampaikan 

pesan secara langsung sehingga ia lebih up to date daripada surat kabar. Melalui dakwah radio, 

pendengar tidak perlu meluangkan waktu untuk duduk dan mengamati, melainkan mereka bisa 

dengan melakukan aktivitas apapun sembari mendengarkan sebuah ceramah. Selain dapat 

menyampaikan pesan secara langsung, efektivitas radio dalam dakwah juga didukung oleh efek 

audio dan kemampuan retorika penyiar sehingga pesan dakwah yang disampaikan dapat 

menghibur dan memberi manfaat. 

Di Jambi, perkembangan radio semakin signifikan ditandai dengan banyaknya radio 

yang didirikan, baik radio konvesional maupun online. Menurut Ariyani (2013), di Jambi telah 

berdiri banyak saluran radio yang ditandai dengan padatnya daftar radio yang mengudara di 

Frekuensi Modulation (FM). Hal ini dapat dibuktikan ketika seseorang menggeser saluran 

radio dalam jumlah nol koma saja dapat berganti di saluran radio lain. Kepadatan ini 

menurutnya merupakan bentuk kreativitas pecinta radio yang barangkali juga ingin eksis di 

dalamnya. Meski demikian, tidak semua radio konvensional di Jambi sudah tersambung 

dengan internet. Ia menambahkan bahwa radio yang tidak tersambung dengan internet 

dikatakan ketinggalan zaman karena pendengarnya tetap. 

Peneliti tertarik dengan persoalan Islam yang ada dalam radio-radio tersebut karena 

beberapa hal, di antaranya adalah faktor sejarah, demografi, dan tentunya keinginan besar 

peneliti yang ingin mengetahui lebih dalam peran media dalam menyiarkan Islam. Di tengah 

gempuran westernisasi yang banyak mengubah cara pandang manusia terhadap keadaan, 

khususnya sosial-budaya, tentu nilai-nilai yang pernah tertanam akan sedikit bergeser. Di era 

serba digitak ini, kebudayaan tradisional seolah dengan mudah tergantikan dengan kebudayaan 

pop (populer). Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan Strinati (dalam Dewojati, 

2015:6) bahwa kebudayaan populer muncul biasanya lahir karena budaya konsumsi yang 

didukung oleh teknologi informasi mutakhir. Jika kebudayaan (kesenian) tradisional muncul 

dan bertahan karena kehendak rakyat (dengan tradisinya), kebudayaan (kesenian) rakyat lahir 



dan bertahan karena kehendak bangsa (dengan ideologi kerakyatannya, seni atau budaya 

populer lahir dan bertahan karena kehendak media (dengan idelogi kapitalisme dan 

konsumsinya).  

Berkenaan dengan dakwah, yang dalam hal ini adalah dakwah Islam, program-program 

radio di Jambi juga mengalami inovasi. Meskipun telah dihubungkan dengan internet, 

program-program dakwah Islam di beberapa stasiun radio tetap ada di tengah gencarnya 

modernisasi zaman dan tren yang kebarat-baratan. Dalam hal ini, strategi program kreatif 

dakwah dalam radio tersebut juga harus menyesuaikan diri. Radio Metro FM sebagai salah satu 

radio besar dan dianggap nge-trend di semua kalangan, mempertahankan program dakwah 

Islam, yakni mengadakan program dakwah Islam seminggu sekali pada hari kamis. 

Penelitian ini mengkaji program-program religi yang terdapat dalam radio lokal di 

Jambi, yakni radio Metro101,9 FM dalam siaran Metro Qalbu dan radio Manggis 96,00 FM 

dalam siaran Ustadz Kita. Pemilihan objek kajian tersebut dikarenakan radio Metro FM dan 

radio Manggis FM sudah mempunyai pasar di daerah Jambi. Audiens pendengar radio Metro 

FM dan radio Manggis FM ialah usia produktif, dari remaja sampai orang tua antara 14 tahun 

sampai 55 tahun. Dengan latar belakang pendidikan campuran, dan perekonomian yang 

menengah keatas dan juga tidak menengah kebawah. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Tidak dapat dipungkiri penelitian tentang radio telah banyak diteliti oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, 

beda konteks pengkajian serta objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian 

terdahulu yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Pertama, hasil penelitian dalam 

eJournal Mahasiswa Universitas Padjajaran vol.2 no.2 tahun 2013 karya Mega Sukma 

mengkaji program kreatif radio dengan judul “Program Menu Sport Radio Suara 107,9 FM 

sebagai Media Penyebaran Informasi Olahraga di Jatinangor Kabupaten Sumedang”. Dalam 

penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya hanya pada konteks siaran olahraga 

saja. Kedua, yakni skripsi Lisda Okdiana mahasiswi Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Produksi Program Radio: Analisis Program Sindo 

Pagi di Radio Sindo Trijaya FM”. Peneliti mengkaji cara penyusunan program Sindo Pagi 

dalam radio Sindo Trijaya FM berdasarkan proses pra poduksi, produksi, serta pasca produksi. 

Ketiga, skripsi mahasiswi fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan judul 

“Strategi Kreatif Radio Unisia dalam Mempertahankan Eksistensinya sebagai Lembaga Radio” 

karya Musyarofah. Dalam penelitiannya, peneliti mengkaji program kreatif yang terdapat 



dalam radio Unisia yang hingga saat penelitian itu ditulis tetap eksis dalam dunia penyiaran 

dan tetap menarik minat masyarakat untuk tetap mendengarkan radio unisia meskipun berbasis 

radio religi. Keempat, jurnal pendidikan Bahasa Arab dan kebahasa araban (online), volume 

2 no 1 (30 Juni 2015), berkenaan dengan program kreatif dalam radio streaming dengan judul 

“Arabic Program On Cot Kala Langsa Streaming Radio Sebagai Strategi Baru Pembelajaran 

Bahasa Arab” yang ditulis oleh Dhiauddin, mahasiswa Institut Agama Islam AL-Muslim Aceh. 

Penelitian ini mengkaji efektivitas radio streaming untuk memberikan pelajaran bahasa arab 

kepada, mahasiswa Institut Agama Islam AL-Muslim, masyarakat umum, dan pecinta bahasa 

arab. Kelima, skripsi dengan judul “Siaran Dakwah pada Program Acara Zona Religi di Radio 

Republik Indonesia Pro 2 Semarang” karya Umy Wardani mahasiswi fakultas dakwah dan 

komunikasi Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang. Penelitian ini mengkaji seluruh 

proses produksi program religi di radio RRI Pro 2 Semarang. Keenam, jurnal internasional 

dalam bentuk artikel berjudul “Four Steps in Innovative Radio Broadcasting: From QuickTime 

to podcasting” oleh Enrico Menduni dari Università Roma Tre, Italy pada tahun 2007. 

Penelitian ini mengkaji perencanaan-perencanaan yang mungkin dapat dilakukan untuk inovasi 

penyiaran radio, yang telah diinovasi dari QuickTime, yang merupakan salah satu jenis aplikasi 

di Windows untuk mendengar siaran atau menonton video, sampai podcasting, yang 

merupakan gabungan dari kata iPod dan broadcast. Penelitian ini mencoba menjelaskan masa 

depan radio di tengah aplikasi yang telah menjamur dan sangat dilengkapi dengan berbagai 

keunggulan.  

Dari keenam tinjauan pustaka tersebut, semuanya memiliki kesamaan, yakni 

menggunakan proses kreatif dalam sebuah siaran radio. perbedaan dari beberapa penelitian di 

atas adalah konteks pengkajian dan spesifikasi dalam kaitannya dengan program religi siaran 

radio. 

  

C. Kerangka Teori 

a.  Radio sebagai Media Pendidikan  

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, acara-acara yang ditawarkan oleh 

penyiaran radio biasanya mencerminkan “need and wants” yang bernilai bagi masyarakat. 

Dengan asumsi tersebut, acara-acara radio yang baik akan diterima di masyarakat secara luas, 

lebih-lebih dapat memberikan nilai-nilai positif. Akan tetapi, bila suatu acara tidak baik maka 

akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.  



Berdasarkan hal itu, radio sangat 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). Ketika para pendengar tertarik mengikuti acara, dapat dipastikan mereka merasa 

terhibur dengan program tersebut. 

Sebagai media penyampai informasi, radio harus memberikan informasi berupa berita-

berita yang aktual, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Morissan (2005:101) bahwa program informasi adalah jenis siaran yang tujuannya 

untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien sehingga daya 

tarik program ini adalah informasi. Dengan demikian, peran radio dalam menyampaikan 

informasi amatlah diperlukan guna menginformasikan segala sesuatu yang up to date kepada 

masyarakat secara umum. Menurut Prayudha (2006:48), berita haruslah menarik, berita 

menarik ialah berita yang bisa menarik audiens untuk mendengarkan berita tersebut. Berita 

biasanya bersifat aktual, hangat, dan juga menarik perhatian sejumlah orang. Berita yang baik 

harus mengandung komponen 5W1H yaitu, What, When, Where, Who, Why, How. Untuk 

mencapai tujuan stasiun radio sudah selayaknya berita disusun secara singkat dan juga 

sederhana, baik secara bahasa, kalimat, serta penyampaiannya agar informasi yang diterima 

audiens mudah untuk dipahami. 

Sebagai media pendidikan, radio harus menyampaikan nilai-nilai penting tentang 

kemasyarakatan yang diyakini sebagian besar masyarakat dalam lingkup tertentu karena radio 

berperan juga dalam membentuk opini publik. 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. Berdasarkan profesi, perilaku, atau gaya hidup terdapat radio 

dengan format profesional, intelektual, petani, buruh, mahasiswa, nelayan, dan sebagainya. 

Dari pendapat di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa klasifikasi sasaran tersebut 

merupakan strategi radio untuk menyampaikan nilai kepada masyarakat dengan sebaik-

baiknya dan setepat-tepatnya. Untuk itu, Dominick (dalam Morissan, 2005:109) kemudian 

mengungkapkan bahwa format siaran dalam radio harus tampil dalam empat wilayah yaitu: 



1. Kepribadian (personality) penyiar dan reporter; 

2. Pilihan musik dan lagu; 

3. Pilihan musik dan gaya bertutur (talk); 

4. Spot atau kemasan iklan, jinggel, dan bentuk-bentuk promosi acara radio lainnya. 

 

b. Proses Kreatif Siaran Radio 

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. 

Untuk mencapai hal-hal di atas, diperlukan elemen-elemen yang dapat menunjang dan 

sekaligus mencapai tujuan tersebut. Triartanto 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. 

Sebagaimana dikutip Triartanto (2010:125), unsur-unsur yang menjadi daya tarik suatu 

stasiun radio antara lain adalah musik (music), kata-kata (words), dan efek suara (sound effect). 

Dengan adanya ketiga unsur tersebut dalam stasiun radio, pembuatan program jadi lebih mudah 

untuk dikemas, gunanya ialah untuk menyihir audiens pendengar radio agar tetap 

staytunedpada program yang sedang didengarkan. 

Musik merupakan elemen terbesar dalam stasiun radio, tidak sedikit radio yang 

menjadikan program musik (yang notabenenya berisi tangga-tangga lagu yang dijadikan 

topchart) sebagai kekuatan radio tersebut. Beberapa  stasiun radio lokal mau nasional banyak 

pula yang mengandalkan format musik sebagai identitas radio tersebut (contoh; Manggis FM, 

dikenal dengan radio dangdut).  

Dengan adanya kekhasan dalam bentuk format musik yang terdapat di stasiun radio 

tersebut, pemetaan audiens menjadi lebih teratur, sebagaimana korelasi yang terjadi, yakni 

format musik pop biasanya diidentikan dengan radio anak muda, sedang format musik 

tradisional (dangdut, campur sari) diidentikan dengan radio orang (tua) dewasa. Akan tetapi 

program musik yang dirancang juga harus disesuaikan dengan konsep acara, gaya siaran, iklan, 



serta bentuk sapaan audiens, karean hal itu sangat berpengaruh dengan  segmentasi audiens 

yang mendengar radio tersebut. 

Selain musik, kata-kata juga termasuk  ke dalam unsur penting program stasiun radio. 

Melalui kata-kata, penyiar dengan audiens dapat saling bertukar makna karena adanya 

percakapan komunikasi dua arah (timbal balik). Tutur kata penyiar juga mempengaruhi faktor 

kekuatan dalam stasiun radio. Penyiar biasanya mempunyai karakter suara tersendiri yang enak 

di dengar, jelas artikulasinya, serta padat akan bobot perkataan yang disampaikannya. 

Ada beberapa audiens yang mendengarkan siaran radio bukan karena program format 

musiknya, melainkan karena pembawaan penyiarnya yang dapat membangkitkan emosi, 

perasaan, dan pikiran bagi pendengar. Kadang-kadang, melalui kata-kata bahasa siaran dapat 

menjadi identitas suatu 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 ini dapat dibuktikan dengan pendengar yang 

dengan segera dapat mengetahui suatu siaran radio dengan mendengar ragam kata-kata yang 

disampaikan oleh penyiar. 

Penyiar radio haruslah bersuara merdu, dan juga berkarakter, berbeda stasiun radio 

menjadikan stasiun radio memiliki standarisasi kualitas penyiarnya. Rahmawati dan Rusnandi 

(tanpa tahun: 152) 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.  

Mengenai perencanaan program siaran, seperti yang dikutip oleh Triartanto (2010:98) 

menurut Howard Gough melalui “Planning Producing Presenting the Radio Programme” 

membuat pedoman perencanaan program siaran menjadi empat,diantaranya: 

1. Placement/penempatan ; spot yang tepat.  

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

3. Announcement/penyiaran ; karakteristik penyiar dalam penyampaian konten. 

4. Publicity/publisitas ; pengeksposan suatu program atau bentuk info promo lainnya. 

 

D. METODE PENELITIAN 



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berdasarkan pada pola pikir induktif, yakni didasarkan pada 

pengamatan objektif partisipatif terhadap fenomena sosial. (Tanzeh dan Suyitno, 2006:113). Ia 

juga menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif selalu bertitik tolak dari realitas karena 

tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu.  

Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data akan dilakukan observasi, survei, interview, 

dan bahkan keterlibatan langsung peneliti. Selain itu, akan digunakan data sekunder berupa 

dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif 

konstan. Teknik analisis komparatif konstan merupakan teknik analisis dengan cara 

membanding-bandingkan kejadian saat peneliti menganalisis secara terus-menerus sepanjang 

penelitian berlangsung sehingga didapati komparasi fakta atau realitas yang benar-benar 

konstan (Tanzeh dan Suyitno, 2006:172). 

   

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Perbandingan temuan penelitian dengan teori 

Ada tiga hal yang sangat mendasar dalam temuan penelitian ini yang dalam setiap 

industri hiburan selalu memiliki ketiganya, yakni hiburan, informasi dan edukasi. Ketiga 

prinsip tersebut setidaknya harus dimiliki setiap radio agar bisa diterima di masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, radio Manggis FM dan siaran “Ustad Kita“ dan Metro FM 

dalam siaran “Metro Qolbu” mendasarkan siarannya pada tiga hal di atas.  

a. Hiburan  

Pada dasarnya, hiburan dalam setiap radio sangat beragam jenisnya, bisa dalam bentuk 

tanya jawab tebak-tebakan, sajian musik, atau iklan. Program religi “Ustad 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 “Ustad Kita” di radio Manggis FM juga 

menyajikan kuis berhadiah pulsa sebagai bentuk apresiasi untuk penanya terbaik di sesi tanya 

jawab. 

 



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 “Ustad 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 

“Ustad 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 “Ustad 

Kita” dalam radio Manggis FM ini lebih memilih untuk mengedukasi masyarakat lewat 

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

Selain itu, terdapat pula proses-proses yang dilalui dalam setiap siaran, yakni pra 

produksi, produksi, dan pasca produksi.  Tahap-tahap tersebut harus dilalui untuk menciptakan 

siaran yang berhasil. Berdasarkan temuan peneliti, kedua radio tersebut tidak sepenuhnya 

melakukan tahapan-tahapan tersebut secara masksimal.  

1. Pra Produksi  

a. Penemuan ide 

Proses penciptaan ide dalam siaran religi “Ustad 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.  

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 “Ustad 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 “Ustad 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. 

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 “Ustad Kita” di Manggis FM lebih fokus pada talkshow 

dengan ustad 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 

“Ustad 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 “Ustad 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 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 “Ustad 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 “Ustad 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 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 “Ustad 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 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 

Ustad 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. 

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 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 “Ustad 

Kita” telah melakukan berbagai tahapan penting dalam menjalankan program ini. Hal itu 

tampak dari analisis di bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa proses dalam siaran “Ustad 

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. 

 



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 “Ustad Kita” ini memiliki penggemar banyak hingga siaran ini masuk dalam salah satu 

nominasi siaran religi terbaik. 

Dari sekian hasil temuan di atas, setidaknya peneliti mengelompokkan beberapa 

hambatan yang terdapat di kedua radio tersebut, yakni sebagai berikut. 

 

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

dan Penghambat. 

 Siaran “Metro Qolbu” di Radio 

Metro FM 

Siaran “Ustad 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. 

-Terbukanya jalinan kerja sama 

dengan pihak luar, seperti 

-Mengadakan kuis untuk audiens. 

-adanya jalinan kerjasama dengan 

pihak MUI dan MPJ, sehingga 



event pengajian akbar dan juga 

Mitra Radio. 

-Format siaran 40% musik, 

30% tapping, 30% siaran 

interaktif. 

-Program religi dibawakan 

oleh penyiar senior yang 

profesional. 

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 

 

F. Kesimpulan 

Kesimpulan yang peneliti dapatkan yakni dibagi menjadi tiga point, diantaranya. 

1. Proses produksi kreatif yang dilakukan oleh radio Metro FM di siaran “Metro Qolbu” 

dan radio Manggis FM di siaran “Ustad Kita”. 

a. Proses produksi kreatif yang dilakukan oleh radio Metro FM dalam 

memproduksi siaran “Metro Qolbu” dilakukan dengan beberapa tahapan, 

yakni: perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.  



Tahapan pertama yang dilakukan yakni proses perencanaanuntuk 

penetuan tema bulanan di siaranlive,penentuan tema dan narasumber (jika ada 

janjian kerja sama) dilakukan oleh program director dan tim produksi siaran 

“Metro Qolbu” penentuan dilakukan tiap awal bulan. Selain itu ada pula 

perencanaan untuk  pengajuan kerja sama dengan event yang bertema religi 

untuk mengisi segmen tapping. Jikalau belum ada pengajuan kerja sama dari 

event di Jambi, maka segmen tapping akan diisi dengan rekaman kajian Islam 

dari pihak Mitra Radio yang telah bekerja sama dengan radio Metro FM sejak 

lama. Setelah penentuan tema, penyiar mencari materi yang telah ditentukan 

oleh programdirector. 

Jika tidak ada talkshow, pelaksanaan hanya dilakukan oleh penyiar dan 

music director.  Tahap pelaksanaan diawasi oleh program director untuk 

memberikan masukan-masukan serta evaluasi terhadap siaran melalui diskusi 

kecil. 

b. Proses produksi kreatif yang dilakukan oleh radio Manggis FM dalam 

memproduksi siaran “Ustad Kita” melalui beberapa tahapan, yakni tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Tahapan yang pertama dilakukan yakni perencanaan terkait pencarian 

narasumber untuk talkshow live. Penentuan narasumber dilakukan oleh program 

director sekaligus penyiar “Ustad Kita” karena pihak radio Manggis FM sudah 

bekerjasama dengan pihak MUI dan MPJ untuk pencarian narasumber biasanya 

pihak radio mengusulkan tema kepada komunitas sehingga nanti pihak 

komunitaslah yang mencarikan Ustad yang tepat untuk dijadikan sebagai 

pemateri di waktu yang telah disepakati. Setelah pencarian narasumber sudah 

ditentukan, selanjutnya penyiar memfollowup narasumber untuk mempermudah 

penyiar mencari bahan materi. 

Tahapan selanjutnya, yakni proses pelaksanaan. Proses pelakasanaan 

siaran diisi dengan penyampaian materi interaktif antara penyiar dengan 

narasumber, pada segmen berikutnya penyiar mempersilahkan audiens untuk 

memberikan pertanyaan kepada narasumber. Diskusi antara audiens dengan 

narasumber tersebut berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Untuk lagu, 

iklan, dan jingle diputar setiap 15 menit sekali selama proses siaran berlangsung. 

Untuk evaluasi program “Ustad Kita” dilakukan setiap akhir bulan 

bersamaan dengan program yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan semua 



staff di radio boleh memberikan saran dan juga masukan untuk program religi 

“Ustad Kita”. 

 

2. Hasil proses produksi kreatif  yang sudah yang dilakukan oleh radio Metro FM di siaran 

“Metro Qolbu” dan radio Manggis FM di siaran “Ustad Kita”. 

a. Radio Metro FM 

Metro FM dalam siaran religinya “Metro Qolbu” berusaha mendapatkan 

pendengar dengan secara konsisten membuat siaran berformat on air dan tapping. 

Konsistensi ini diyakini oleh radio Metro FM dapat mempertahankan dan sekaligus 

menambah jumlah pendengar siaran “Metro Qolbu” karena pendengar dianggap 

telah terklasifikasi dengan sendirinya. Konsistensi inilah yang menjadi hasil proses 

kreatif para tim kreatif. Kerjasama dengan pihak luar (pengajian akbar) untuk 

melakukan tapping dan dengan Radio Mitra Bogor juga menambah poin penting 

dalam siaran ini karena pengetahuan dan variasi siaran tapping menjadi semakin 

beragam. Adapun format siaran yang 40% musik, 30% tapping, dan 30% siaran 

informatif yang dibawakan oleh penyiar yang sudah berpengalaman membuat 

siaran ini ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Penggemar ini setidaknya terbagi 

menjadi dua, yakni generasi muda dan generasi tua. Siaran yang dilakukan mulai 

pukul 18.00 sampai dengan 19.30 banyak didengar oleh generasi muda karena berisi 

lagu-lagu dan materi-materi informatif yang dibawakan oleh penyiar, sedangkan 

pukul 19.30 hingga 20.00 diisi dengan siaran tapping sehingga banyak pendengar 

dari generasi tua. Radio Metro FM memilih konsisten mempertahankan model 

siaran ini karena pendengar sudah hafal dan menandai bahwa di hari kamis malam 

ada siaran religi radio Metro FM. Untuk itu, inovasi dilakukan dari sisi pemilihan 

tema dan kerjasama untuk tapping. 

b. Radio Manggis FM 

Radio Manggis FM dalam siarannya “Ustad Kita” lebih banyak 

mengandalkan kuis bagi audiens agar tetap mendengarkan siaran religi. Format 

siaran talkshow interaktif menjadi poin tersendiri bagi program ini karena 

pembicaraan tema menjadi lebih kontekstual. Hasil proses kreatif radio Manggis 

FM dalam siaran religi ini juga dapat dilihat dari formatnya yang menempatkan 

talkshow sebanyak 80% dan musik 20%. Narasumber yang terpilih (melalui 

kerjasama dengan MUI dan MPJ) dan penyiar yang kompeten menjadikan siaran 

religi ini menarik untuk didengarkan. 



 

3. Peran radio sebagai media pendidikan bagi masyarakat Jambi. 

a. Radio Metro FM : siaran religi merupakan peluang untuk mendapatkan tempat 

di masyarakat, yang mayoritas penduduk Jambi beragama Islam. Radio Metro 

FM berharap materi dakwah yang disampaikan di program religi dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik dari segi wawasan tentang 

agama Islam maupun dari segi amalan. Selain itu radio Metro FM juga berharap 

siaran religi ini dapat mendekatkan diri yang sibuk dengan urusan duniawi ini 

kepada Sang Pencipta. 

b. Radio Manggis FM : siaran religi di radio merupakan jawaban dari fungsi 

edukasi radio. Radio Manggis berharap dengan adanya siaran religi ini dapat 

menjawab keresahan-keresahan masyarakat mengenai hukum-hukum Islam 

dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Radio Manggis juga berkomiten 

dalam memberikan edukasi tentang hukum Islam kepada masyarakat Jambi, hal 

ini dapat terlihat dari narasumber yang memberikan materi siaran di “Ustad 

Kita” merupakan narasumber yang berkompeten dibidangnya (Majelis Ulama 

Indonesia dan Majelis Penceramah Jambi). 

c. Saran 

Kepada radio Metro FM, sebaiknya tambahkan games atau tebak-tebakan 

seputar dunia Islam agar pendengar antusias untuk memberikan respon-respon selama 

siaran berlangsung. Untuk penyiar “Metro Qolbu” lebih baik mencari sumber materi 

dari buku atau jurnal-jurnalinformasi Islam yang sudah jelas keabsahan materinya. 

Saran untuk radio Manggis, untuk perencaan terkait tema dan narasumber 

sebaiknya dimatangkan minimal tujuh hari sebelum siaran, agar jika suatu saat ada 

kejadian yang tidak di inginkan, misal narasumber sakit dapat teratasi dengan planning 

yang lainnya.  

 

d. Keterbatasan Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sadar masih banyak kekurangan. Hal tersebut 

dikarenakan jarak peneliti dengan objek radio di Jambisehingga pengamatan tidak bisa 

dilakukan secara maksimal. Selain itu, peneliti juga hanya bisa mewawancarai beberapa 

pihak saja, yaitu stasiun manager, program director, dan penyiar sehingga 

mempengaruhi hasil yang didapat. 



Kendala bagi peneliti yakni, peneliti tidak bisa meneliti objek sebelumnya 

sehingga harus mengganti objek tersebut dengan objek yang saat ini dan membuat 

proses penelitian berjalan lama. Selain itu, peneliti tidak bisa mewawancarai secara 

langsung pihak eksternal (masyarakat pendengar “Metro Qolbu” dan “Ustad Kita”), 

sehingga data yang diharapkan tidak mendetail sesuai harapan peneliti. 
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