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BAB 1V 

DATA DAN ANALISIS  

 

4.1. Gambaran Umum Masyarakat Palebon dan Radio Idola 92.6 FM 

Semarang 

4.1.1. Gambaran Umum Masyarakat Palebon 

Palebon merupakan suatu Kelurahan yang tepatnya berada di 

Kec. Pedurungan Kota Semarang. Masyarakat yang bertempat tinggal 

disini memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda seperti petani, 

buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, 

pedagang, pengakutan, pegawai Negeri (Sipil+ABRI), pensiunan dan 

jasa. Walaupun masyarakat Palebon memiliki mata pencaharian yang 

berbeda-beda tetapi diantara mereka memiliki rasa kebersamaan, 

gotong-royong, kerukunan warga, saling tolong-menolong sehingga 

mereka dapat menciptakan keharmonisan antara masyarakat satu 

dengan yang lainnya. Dapat dilihat pada tabel mata pencaharian 

masyarakat Palebon di bawah ini. 

Tabel 1 

Tabel mata pencaharian masyarakat Palebon 

No Jenis Kegiatan Jumlah 

Orang 

1 Petani  2 

2 Buruh Tani  4 

3 Nelayan  - 

4 Pengusaha  197 

5 Buruh Industri  4.239 
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6 Buruh Bangunan 4.228 

7 Pedagang  538 

8 Pengakutan  96 

9 Pegawai Negeri (Sipil+ABRI) 826 

10 Pensiunan  464 

11 Lain-lain (Jasa) 790 

 

JUMLAH 11.384 

(sumber : dokumen kelurahan Palebon tahun 2012) 

Dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan 

dakwah di kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan kiranya perlu 

mengetahui selayang pandang masyarakat Palebon dalam berbagai 

aspek. kondisi monografi masyarakat Palebon yang mungkin ada 

kaitannya dengan keadaan sekelilingnya.  

 

4.1.2. Keadaan Demografi  

Di Kelurahan Palebon terdapat rukun warga (RW) 11 buah 

dan rukun tetangga (RT) 77 buah. Kita dapat melihat penjelasan 

jumlah penduduk masyarakat Palebon melalui tabel di bawah ini. 

Tabel II 

Jumlah penduduk masyarakat Palebon 

Kel. Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

0-4 459 589 1.048 

5-9 659 747 1.406 

10-14 679 653 1.332 

15-19 696 635 1.331 

20-24 737 687 1.424 

25-29 682 679 1.361 
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30-34 674 652 1.326 

35-39 635 600 1.235 

40-44 495 496 991 

45-49 494 494 988 

50-54 287 288 575 

55-59 194 228 422 

60-64 158 145 303 

65 keatas 38 40 78 

Jumlah 6.887 6.933 13.82 

   (sumber : dokumen kelurahan Palebon tahun 2012) 

 

4.1.3. Keadaan Sosial Budaya 

4.1.3.1. Pendidikan  

Pendidikan berasal dari bahasa yunani “paedagogie” 

yang terbentuk dari kata “pais” yang berarti anak dan “again” 

yang berarti membimbing. Dari kata itu maka dapat 

didefinisikan secara leksikal bahwa pendidikan adalah 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan pada anak oleh 

orang dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa. Anak 

lahir dalam keadaan tidak berdaya dan orang dewasa 

membekalinya agar mampu mempertahankan kelangsungan 

hidup dan mengembangkan diri. Dalam pengertian ini maka 

pendidikan adalah sarana pewarisan ketrampilan hidup 

sehingga ketrampilan yang telah ada pada satu generasi dapat 

dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi sesudahnya 

sesuai dengan dinamika tantangan hidup yang dihadapi oleh 

anak. (Purwanto, 2009 : 19)   
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Di Kelurahan Palebon terdapat banyak sarana dan 

prasarana pendidikan untuk menimba ilmu agar supaya anak-

anak mendapatkan pendidikan dan menjadikan mereka anak 

yang pintar, cerdas dan berprestasi. Maka kita dapat melihat 

tabel  tentang potensi sarana dan prasarana pendidikan 

masyarakat Palebon di bawah ini.  

                           Tabel III 

Potensi Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

No Nama/Alamat sekolah 
Jumlah 

guru 

Jumlah 

murid 

Jumlah 

lokal 
Kondisi 

1 RA Al Insyirah RT 07 RW1  3 85 1 Baik 

2 RA Futuhiyah   Jl. Soekarno Hatta 129 3 70 1 Baik 

3 RA Al Hidayah Jl. Panda Timur 07 4 90 1 Baik 

4 TK Bhakti pertiwi Jl. Brig. Sudiarto 332 2 40 1 Sedang 

5 TK Eka Dharma Shanti hlm blkang SMG 1 40 1 Sedang 

6 TK Widya Jl. Tlogo Sarangan  3 80 2 Baik 

7 TK Islam Terpadu Jl. Panda Barat No. 44 4 86 2 Baik 

8 Play Group Jl. Panda Barat No. 44 2 24 2 Baik 

9 SD Palebon 01 Jl. Panda Raya No. 5 20 449 6 Baik 

10 SD Palebon 02 Jl. Banpres RT 01/II 21 321 6 Baik 

11 SD Palebon 03 Jl. Brigjen Sudiarto  20 475 6 Baik 

12 SLTP Empu Tantular Jl. Palebon Raya 30 27 451 12 Baik 

13 SLTPN 14 Jl. Panda Raya No. 1 59 763 23 Baik 

14 SMP Islam Terpadu Jl. Panda Barat No.44 38 344 18 Baik 

15 SMK Palebon Jl. Palebon Raya 30 60 681 18 Sedang 

16 SMK PGRI 02 Jl. Kauman  13 50 3 Sedang 

17 SMU PGRI 01 Jl. Kauman  19 89 5 Sedang 

18 SMU Gita Bahari Jl. Soekarno Hatta No 180 24 381 12 Baik 

19 AKADEMI PAT Jl. Majapahit No. 304 15 400 38 Baik 

20 AMNI Jl. Soekarno Hatta No. 180 25 600 24 Baik 

21 STIMAR Jl. Soekarno Hatta No. 180 25 600 24 Baik 

22 WEARNES Jl. Brigjen Sudiarto  26 157 18 Baik 

            (sumber : dokumen kelurahan Palebon tahun 2012) 
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4.1.3.2. Agama  

Menurut Prof. Dr. A. Mukti Ali, definisi agama sulit 

dirumuskan dan tidak dapat memberikan gambaran utuh 

mengenai (suatu) agama, karena: pertama, pengalaman agama 

(religious experience) itu sangat individual. Kedua, orang 

akan membicarakannya secara emosional, dan ketiga 

konsepsi tentang apa itu agama akan dipengaruhi oleh tujuan 

orang yang memberikan pengertian agama itu.  

Agama memiliki istilah: religion (Ing) atau religie 

(Bld), dan din (Ar.) Arti leksikel agama menurut W.J.S 

poerwodarminto adalah segenap kepercayaan (kepada tuhan, 

dewa dan sebagainya) serta kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Secara 

etimologis, ketiga istilah itu (religion, religie dan din) 

mempunyai arti sendiri-sendiri, namun secara terminologi 

mempunyai arti yang sama, yakni, adanya konsep kebaktian 

(kultus), pemisahan antara yang sakral dengan yang profal 

dan kepercayaan terhadap tuhan dan dewa. (Amin Syukur, 

2006: 17) Adapun jumlah banyaknya pemeluk agama dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel IV 

Jumlah Pemeluk Agama Desa Palebon 

No 
Golongan 

Agama 

Banyaknya 

Pemeluk 
Prosentase 

1 Islam 12.765 92, 37 % 

2 Kristen katholik 438 3, 17 % 

3 Kristen protestan 471 3, 41 % 

4 Budha 82 0, 59 % 

5 Hindhu 61 0, 44 % 

6 Konghucu - - 

7 Lain – lain 3 0, 02 

 
Jumlah 13.820 100% 

    ( sumber : dokumen kelurahan Palebon tahun 2012) 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar masyarakat Palebon penduduknya memeluk agama 

Islam. Meskipun demikian ada masyarakat Palebon yang 

tidak punya kesempatan untuk mendengarkan ajaran agama 

Islam di masjid dan di musholla karena kesibukannya 

masing-masing. Tetapi mereka tetap bisa mendengarkan 

tausiyah walaupun tidak dapat menghadiri secara tatap muka, 

yaitu  mendengarkan program acara dakwah Islamiyah yang 

disajikan melalui medio Radio.  

 

4.1.4. Sejarah berdirinya Radio Idola 92.6 FM Semarang 

Radio Idola 92.6 FM Semarang adalah sebuah perusahaan 

media yang didirikan oleh Ir. Handoyo. Berdiri di kota Semarang pada 
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tanggal 10 Juni 2002, dengan konsep awal sebagai Jendela Informasi 

Orang Semarang. Radio Idola 92.6 FM dahulu bernama Radio Joss 

tahun 2001, dengan format hiburan. Kemudian pada masa sekarang 

banyak persaingan bisnis radio yang semakin kompetitif, maka team 

Radio Idola 92.6 FM mencari peluang supaya lebih berbeda dengan 

Radio lainnya,  kemudian format programnya berubah menjadi format 

informasi. (sumber: dokumen dari radio Idola)  

Dalam perjalanannya, secara bertahap Radio Idola 

memposisikan sebagai media yang tidak hanya menyajikan beragam 

acara hiburan untuk pendengarnya, namun juga informasi seputar 

Hukum dan Kriminal. Tahun 2005, Radio Idola mempertajam 

posisinya sebagai sebuah media, dengan merubah segmentasi 

pendengar dengan filosofi Radio Idola memposisikan sebagai media 

yang “MEMANDU DAN MEMBANTU” Pergeseran format siaran, 

audience dan segmentasi pendengar. Adanya program Radio Idola 

yang berbeda dengan radio lain yang ada di Semarang ini, Radio Idola 

92,6 FM tetap eksis, maju, unggul serta mampu bersaing hingga saat 

ini, sehingga sejajar dengan radio-radio yang sudah ada di kota 

Semarang. (Sumber dari radio Idola 92.6 FM Semarang) 

 

4.1.5. Deskripsi Radio Idola 92.6 FM Semarang  

Radio idola merupakan radio yang menyajikan beragam acara 

hiburan untuk pendengarnya, namun juga informasi seputar Hukum 
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dan Kriminal. Berikut penulis kemukakan data media Radio Idola 92.6 

FM Semarang : 

a) Data Umum (General Data ) 

Nama Perusahaan  : PT. RADIO IDOLA SARANA JAYA 

Nama Station    : RADIO IDOLA 

Alamat    : Grha Spirit, Komp. Niaga Arteri 1-3 

           Jl. Soekarno – Hatta, Semarang 

Telepon    : 024 67 33 244 

Fax    : www.radio-idola.com  

Kontak    : Erna Wahyu .A  (081 6654 858) 

          Widya firmansyah  (081 228 330 880)  

         Rossa Amelia  (081 325 153 088 ) 

b) Data Teknik (Technique Data) 

Frekuensi   : 3000 watt 

Jangkauan Siaran  : Jangkauan Frekuensi Radio Idola      

     meliputi : Semarang kota, Kab. Semarang,     

     Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Kendal,    

     Weleri, Batang, Demak, Jepara, Kudus,  

     Pati, Rembang, Temanggung, Wonosobo,  

  Dan Purwodadi  

c) Data Siaran (Format) 

Format Acara   : News  80% 

        Pendidikan 10% 

http://www.radio-idola.com/
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        Hiburan  5% 

        Kesehatan  5% 

Komposisi Lagu  : Indonesia  60% 

          Barat  40% 

Jam Siaran    : 05.00 – 24.00 (19 jam) 

d) Target Pendengar (Target Audience) 

Usia    : 20 – 60 tahun {kalangan menengah  

   atas,dengan  usia produktif dan memiliki  

   mobilitas tinggi serta pemikiran jauh ke  

   depan namun tetap   pragmagtis}.  

Jenis Kelamin   : Pria   60% 

      Wanita 40% 

Status Pendengar : Manager 

      Akademis  

      Karyawan 

 

4.1.6. Struktur Radio Idola 92.6 FM Semarang 

 

 

 

 

General Manager  

Manager Program Manager Marketing Manager Administrasi Manager IT 

Sales  -Admin 

-Obey 

-Teknisi Pemancar 

-Teknik Computer SPV Program SPV News 

- Penyiar 

- Produksi  
-Reporter 

-Script 
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4.1.7. Visi dan Misi Radio Idola 92.6 FM Semarang 

Visi dan misi Radio Idola adalah media yang berintegritas, 

memiliki determinasi, loyalitas tinggi dan bermanfaat tidak hanya bagi 

karyawan dan pemilik perusahaannya, namun juga bagi pendengar. 

 

4.1.8. Program Siaran Radio Idola 92.6 FM Semarang 

Pada program siaran, penulis menampilkan format program 

siaran secara umum dan program siaran dakwah Islamiyah, sehigga 

dapat dilihat pada table dibawah ini.  

                                                       Tabel V 

               “ SCHEDULE PROGRAM” 

Waktu Acara Keterangan 

05.00 - 05.30   Cahaya Fajar Memberikan pencerahan agama 

Islam kepada para pendengar.   

05.30 – 07.00 Halo Semarang Mengawali pagi dengan menyapa 

pendengar Radio Idola dengan 

informasi-informasi ringan yang 

terjadi sepanjang malam hingga 

pagi itu, selain informasi kondisi 

cuaca, jalan raya maupun 

peristiwa yang di sampaikan 

pendengar. 

07.00 – 21.00 

 

 Idola Pagi 

 Idola Siang  

 Idola Sore  

 Idola Malam  

Sebuah program acara variety 

show yang terbagi dalam POSKO 

edisi Pagi, Siang, Sore dan 

Malam. Ini adalah program acara 

unggulan di Radio Idola. 

21.00 – 24.00 Inspirasi Malam Program acara ini disajikan untuk 

menemani para pendengar di 

waktu santai bersama keluarga 

dan waktu istirahat. 

      (Sumber dari radio Idola 92.6 FM Semarang). 
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Tabel VI 

 “ HIGHLIGHT” 

 

Hari /Waktu Acara 

Senin, 16.00 – 17.00  Dunia Wirausaha 

Selasa, 16.00 – 17.00  Talkshow Lingkungan 

Rabu,  16.00 – 17.00 Hobi Jadi Rejeki 

Kamis, 16.00 – 17.00 Keluarga Sakinah 

Jum’at, 16.00 – 17.00  Kabar Dari Sedulur 

Sabtu, 09.00 – 10.00 

Sabtu, 16.00 – 17.00 

 Bugar Dan Sehat 

 

 Klinik Holistic 

Minggu, 13.00 – 14.00 Dialog Kesehatan 

(Sumber dari radio Idola 92.6 FM Semarang). 

Tabel VII 

           “HIGHLIGHT IDOLA” 

Hari/waktu Acara Keterangan 

Setiap hari, (05.30, 

08.00, 11.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 

Wib) 

Lensa (Lentera 

Insani) 

Program ini menceritakan 

ketahanan, kejernihan berfikir dan 

kesungguhan seseorang dalam 

menghadapi persoalan hidup, 

sehingga cerita tentang sosokyang 

dimaksud bisa menjadi lentera 

atau motivasi bagi pendengar. 

Setiap hari, (08.00, 

12.00, 16.00, 19.00 

Wib) 

Dunia Bisnis Program ini concern terhadap 

program usaha dan UMKM yang 

ikut berperan dalam 

pembangunan, ekonomi. 

Bagaimana kiprah mereka, 

strategi apa yang diterapkan 

dalam menghadapi persaingan 

serta apa mimpi mereka di 
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industri yang saat ini mereka 

tekuni menjadi lingkup bahasan 

program dunia bisnis.  

Setiap hari, (07.00, 

10.00, 18.00 Wib) 

Kampusiana Kemajuan dunia kampus dari 

penelitian yang dilakukan, sampai 

kepada program-program 

kerjasama antar lembaga sering 

kali tidak diketahui oleh 

kebanyakan public. Program ini 

menginformasikan temuan ilmiah 

disemua bidang kehidupan yang 

pantas untuk dipublikasikan 

kepada masyarakat termasuk 

agenda dan info seputar kampus.  

Setiap hari, 14.00, 

23.00 Wib 

Dongeng Idola Adalah kumpulan dongeng dari 

berbagai belahan dunia yang 

disajikan dalam konsep teater 

radio sebagai upaya untuk 

menghidupkan kembali budaya 

dongeng sebagai pendidikan budi 

pekerti yang akan terus diingat 

sepanjang masa. 

Setiap hari, 09.00, 

19.00, 22.00 Wib 

Entertainment 

Express 

Informasi seputar dunia hiburan 

dan olah raga yang sedang 

menjadi perbincangan masyarakat 

dan media yang dikemas dalam 

durasi singkat. 

    (Sumber dari radio Idola 92.6 FM Semarang). 

4.1.9. Proses Program Siaran Dakwah Islamiyah Di Radio 92.6 FM 

Semarang. 

Proses program siaran dakwah Islamiyah di radio Idola 92.6 

FM Semarang adalah meliputi 3 program yaitu :  

1) program harian    ( Cahaya Fajar ) 
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2) kapsul program/program sisipan ( Hikmah Hari Ini )  

3) program mingguan     (Keluarga Sakinah ) 

Dengan durasi (Cahaya Fajar setengah jam dari pukul 05.00 – 

05.30 WIB), (Hikmah Hari Ini 5 menit dan diputar disela-sela acara. 

Kemudian waktu pemutarannya sebelum shalat maghrib), (Keluarga 

Sakinah 1 jam dari pukul 16.00 – 17.00 WIB) 

1) Program Cahaya Fajar :  

Dalam program ini dari pihak radio Idola bekerja sama 

dengan PPPA Darul Qur’an cabang Semarang bersama dengan 

ustadz Yusuf Mansur dan ustadz Muhammad Syukri. Program ini 

disiarkan secara rekaman, dan dengan durasi setengah jam dari 

jam 05.00 – 05.30 WIB.  

2) Program Hikmah Hari Ini :  

Program ini adalah program sisipan, yang mana program 

ini diputar disela-sela acara dengan durasi 5 menit sebelum adzan 

shalat magrib, dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat 

dengan hikmah yang bisa diambil pada hari ini yang telah 

dilaluinya selama seharian penuh. Agar masyarakat mengetahui 

bahwa disetiap harinya ada hikmah tersendiri bagi diri manusia 

masing-masing, sehingga kita dapat  mengambil hikmah serta 

pelajaran disetiap hari yang telah kita jalani. 
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3) Program Keluarga Sakinah:  

Program ini adalah program mingguan. Dalam program ini 

dilakukan dengan proses dakwah melalui beberapa tahap yaitu : 

a) Dimulai dari da’i mempersiapkan materi 

b) Pemeriksaan scrip 

c) Pelaksanaan siaran dakwah interaktif 

d) Feed back. 

Dalam program ini disiarkan secara talkshow yang 

menghadirkan nara sumber yang handal untuk mengisi acara 

tersebut. Adapun rencana siar dalam program acara ini yaitu: 

Acara   : Keluraga Sakinah 

Durasi   : 60 menit 

Hari/Waktu  : Kamis, jam 16.00 – 17.00 WIB 

No Materi Durasi Keterangan 

1 Opening/lagu 1 menit Music 

2 Arahan tema 5 menit Pemandu 

3 Prolog materi 15 menit Da’I 

4 Dialog interaktif 10 menit Pemandu 

5 Jawaban 24 menit Da’I 

6 Kesimpulan 5 menit Pemandu 

 

Jumlah 60 menit 
 

 

Rencana siar di atas dipandu oleh penyiar, lalu penyiar 

membacakan topik yang akan dibahas kepada pendengar, 

kemudian seoran da’i memberikan prolog kurang lebih 15 menit, 

setelah itu dibuka telepon untuk pendengar yang mau bertanya. 

Setelah pertanyaan dijawab oleh penceramah atau da’i kemudian 
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mengadakan feedback dari mad’u kepada da’i, setelah semua 

pertanyaan dijawab oleh da’i maka seorang pemandu program 

siaran dakwah khususnya dalam acara keluarga sakinah 

memberikan kesimpulan tentang topik yang telah dibahas. 

Program siaran dakwah Islamiyah khususnya dalam acara 

keluarga sakinah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan 

dalam berumah tangga dan memberikan ilmu pengetahuan agama 

Islam, khususnya kepada masyarakat Palebon kec. Pedurungan, 

agar membuat paradigma masyarakat menjadi lebih luas sehingga 

masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan kehidupan 

khususnya masalah agama Islam dengan sempurna. 

 

4.2. Analisis Persepsi Masyarakat Palebon Terhadap Program Siaran 

Dakwah Islamiyah Di Radio Idola 92.6 FM Semarang 

4.2.1. Deskripsi Mengenai Masyarakat Palebon Terhadap Program 

Siaran Dakwah Islamiyah Di Radio Idola 92.6 FM Semarang 

Masyarakat Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang dalam 

mengikuti program siaran dakwah Islamiyah di radio Idola 92.6 FM 

Semarang, menghasilkan suatu persepsi dan kesimpulan, sehingga 

acara tersebut mampu memberikan kontribusi dan perubahan sosial 

(social of change) kepada masyarakat secara baik khususnya tentang 

ilmu pengetahuan agama Islam yang bertujuan untuk beramar ma’ruf 

nahi munkar. 
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Dakwah  yang disiarkan dalam program siaran dakwah 

Islamiyah yang disiarkan di radio Idola 92.6 FM Semarang dapat 

diterima oleh masyarakat Palebon. Hal ini dapat dilihat hasil jawaban 

dari responden, secara garis besar yang ditampilkan sebagai berikut : 

Dengan pertanyaan No. 1 :  Apakah anda pernah 

mendengarkan program siaran dakwah islamiyah yang disajikan di 

radio Idola 92.6 FM Semarang? 

1. Iya saya pernah mendengarkan acara tersebut, bagus kok mbak  

2. Kadang-kadang saya pernah mendengarkan dan kadang-kadang 

juga tidak kadang-kadang pernah dengerin, walaupun disambi 

dengan santai-santai. 

3. Pernah dengerin program siaran dakwah, acaranya bagus lho 

untuk didengarkan.  

4. Iya pernah mendengarkan. Ternyata bagus juga acaranya 

5. Iya saya pernah mendengarkan acara dakwah yang disiarkan 

diradio Idola. 

6. Aku pernah dengerin acara itu, lumayan bagus lah itung-itung 

buat nambah Ilmu pengetahuan agama. 

7. Pernah dengerin mbak, bagus kok mbak acaranya. 

8. Kadang-kadang sich aku pernah dengerin tetapi kadang-kadang 

juga tidak pernah dengerin, karena acaranya pagi-pagi banget 

mbak 

9. Iya, saya pernah mendengarkan program siaran dakwah islamiyah 
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10. Pernah dengerin mbak, yang setiap jam 5 pagi itu toh 

11. Iya ,Saya pernah mendengarkan, kalu bisa durasi waktunya 

ditambah mbak biar kita tambah banyak mendapatkan 

pengetahuan. He..he... 

12. Pernah dengerin acara tersebut, da’inya kalau berdakwah enak 

kok  

13.  Saya pernah mendengarkan program siaran dakwah yang 

disiarkan di radio Idola mbak, suara da’inya empuk banget dan 

tausyahnya enak difahami 

14.  Ok, saya pernah dengerin mbak. Acaranya bagus dan materinya 

uptodate 

15.  Kulo pernah meringaken program siaran dakwah mbak, 

acaranipun sae kok  mbak 

16.  Iya, pernah  

17. Pernah dong mbak, walaupun disambi bersih-bersih rumah  

18. Pernah lah mbak, acaranya menjadikan hati kita menjadi tenang 

19. Iya, saya pernah dengerin. Sejuk, tenang dan semangat hati ini. 

20. Pernah mendengarkan acara dakwah Islamiyah 

Dengan pertanyaan No. 2 : Apakah program siaran dakwah 

Islamiyah yang disiarkan di radio Idola menarik untuk  didengarkan?  

1. Menarik untuk didengarkan. 

2. Iya menarik mbak. 

3. Kadang-kadang menarik sich buat didengerin. 
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4. Program siaran dakwahnya menarik untuk didengarkan. 

5. Menarik banget. 

6. Menarik, sambil santai-santai. 

7. Kadang-kadang menarik kadang-kadang tidak Menarik. 

8. Kadang-kadang menarik dan kadang-kadang membosankan. 

9. Acaranya menarik untuk didengarkan. 

10. Menarik mbak. 

11. Menurut saya acara dakwahnya menarik. 

12. Siaran dakwahnya menarik kok. 

13. Acara dakwahnya menarik kok untuk didengerin. 

14. Kadang-kadang acaranya dakwahnya menarik mbak. 

15. Kalau buat didengerin menarik mbak, buat menambah ilmu 

agama. 

16. Kalau buat didengerin kadang-kadang menarik kadang juga 

monoton. 

17. Menarik untuk didengarkan. 

18. Program dakwahnya menarik untuk di dengarkan kok mbak. 

19. Wah acaranya menarik kok mbak, buat menambah ilmu 

pengetahuan  

20.  agama Islam. 

21. Acaranya menarik dan bagus mbak. 
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Dengan pertanyaan No.3 :  Apakah program siaran dakwah 

islamiyah yang disiarkan di radio Idola menyajikan materi-materi 

terbaru (Uptodate)? 

1. Iya, selalu menyajikan materi-materi terbaru. 

2. Wah materinya selalu uptodate mbak, bagus pokoknya. 

3. Materinya selalu disajikan secara uptodate kok mbak. 

4. Materinya selalu disiarkan yang terbaru. 

5. Iya mbak, materinya selalu mengikuti perkembangan zaman alias 

disiarkan materi terbaru. 

6. Selalu uptodate dong mbak. 

7. Yang disiarkan sering menggunakan materi yang terbaru. 

8. Selalu yang uptodate kok. 

9. Kalau pas saya dengerin materi yang disiarkan sering yang terbaru 

kok. 

10. Iya mbak, materi yang disiarkan itu sering yang terbaru. 

11. Selalu materi yang terbaru. 

12. Materi yang disiarkan selalu materi yang baru kok mbak. 

13. Kadang-kadang materinya terbaru sich, tapi kadang-kadang juga 

materi yang agak lama. 

14. Selalu mengupdate materi yang terbaru dong. 

15. Materi yang disiarkan sering menggunakan materi yang terbaru. 

16. Wah materinya selalu terbaru kok mbak. 

17. Kadang-kadang sich menyajikan materi yang terbaru. 
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18. Selalu yang terbaru dong.  

19. Selalu materi yang terbaru yang disiarkan dalam program siaran 

dakwah 

20. Islamiyah. 

21. Selalu yang uptodate pastinya. 

Dengan pertanyaan No.4 : Apakah program siaran dakwah 

Islamiyah yang disajikan di radio Idola membosankan untuk 

didengarkan? 

1. Membosankan untuk didengarkan, karena terkadang metode yang 

digunakan da’i dalam menyampaikan dakwahnya monoton. 

2. Tidak membosankan untuk didengarkan, karena dalam 

menyampaikan materi dakwah seorang da’I memberikan contoh 

yang actual dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kadang-kadang sich membosankan, kurang adanya penekanan 

dalam menyampaikan cerita, dan kurang bersemangat. 

4. Acara dakwahnya tidak membosankan kok, bagus lagi acaranya. 

5. Tidak membosankan kok mbak, karena da’inya memiliki tutur kata 

yang lemah lembut. 

6. Bagi saya sich acaranya tidak membosankan, karena menurut saya 

da’inya berpengetahuan luas dan ramah. 

7. Tidak membosankan. 

8. Tidak membosankan untuk didengarkan. 
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9. Program acaranya tidak membosankan kok mbk, malahan kalau 

bisa durasi waktunya ditambah lagi. He..he.. 

10. Siaran dakwahnya tidak membosankan. 

11. Program siaran dakwahnya kadang-kadang membosankan banget. 

12. Kadang-kadang membosankan mbak, bikin ngantuk. 

13. Wah kadang-kadang membosankan banget untuk didengerin. 

14. Tidak membosankan kok mbak. 

15. Waduh kadang-kadang membosankan dan jenuh mbak kalau 

dengerin. 

16. Acaranya bagus dan tidak membosankan. 

17. Kadang-kadang memang membosankan sich, tapi ya lumayan 

bagus. 

18. Sama sekali tidak membosankan kok, karena materi yang 

disampaikan diganti terus menerus. 

19. Acaranya tidak membosankan kok, kita bisa belajar sambil 

bersantai-Santai. 

20. Wah acaranya membosankan banget nie, kadang-kadang buat 

jenuh dan ngantuk waktunya terlalu pagi. 

Dengan pertanyaan No.5 :  Apakah materi yang disampaikan 

dalam program siaran dakwah islamiyah di radio Idola berkualitas bagi 

pendengar? 

1. Acaranya berkualitas untuk didengarkan.  

2. Berkualitas banget mbak untuk didengarkan, senang bisa dengerin  
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 tausiyah gratis. 

3. Waw acaranya berkualitas kok, mengikuti perkembangan saat ini. 

4. Iya, acaranya memang berkualitas mbak. 

5. Program siaran dakwahnya berkualitas untuk didengerin.  

6. Berkualitas untuk didengarkan kok mbak, asal kita selalu 

mendengarkan. terus menerus, insyaallah kita bertambah ilmunya. 

7. Kadang-kadang berkualitas, tapi kadang-kadang juga  

membosankan.  

8. Berkualitas untuk didengerin kok, kita mendapatkan pelajaran 

yang belum kita dapatkan dimasyarakat. 

9. Wah berkualitas banget, cocok buat menambah ilmu agama Islam. 

10. Berkualitas banget mbak, da’inya pinter. 

11. Acara dakwahnya berkualitas, cara penyampaian da’inya bagus.  

12. Berkualitas pastinya mbak, materinya juga bagus-bagus.  

13. Berkualitas acara dakwahnya. 

14. Program siaran dakwahnya berkualitas.  

15. Kadang-kadang bekualitas dan kadang-kadang tidak menarik. 

16. Iya, acaranya berkualitas untuk didengarkan 

17. Acara dakwahnya tidak berkualitas untuk didengarkan. 

18. Program dakwahnya berkualitas. 

19. Acaranya berkualitas banget, malahan bagus buat diri kita  

20. Kadang-kadang acaranya berkualitas tetapi kadang-kadang 

monoton. 
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Dengan pertanyaan No. 6 : Apakah anda pernah mengetahui 

keberadaan radio Idola 92.6 FM Semarang? 

1. Iya saya pernah mengetahui keberadaan radio Idola. 

2. Saya pernah mengetahui tempat radio Idola berada. 

3. Pernah tahu dong. 

4. Saya pernah tahu dong mbak. 

5. Iya mbak sata pernah tahu mbak. 

6. Aku pernah tahu dong . 

7. Saya tahu lah mbak. 

8. Iya saya pernah mengetahui keberadaan radio Idola mbak. 

9. Pernah mbak. 

10. Ya pernahlah, kan dekat dari daerah saya. 

11. Pernah, kan saya sering lewat daerah situ. 

12. Pernah mbak. 

13. Pernah mbak, kan saya sering mengantarkan anak saya lewat  

depan radio idola. 

14. Pernah mbak, sewaktu saya mau mengobati pasien kan rumahnya    

disekitar radio Idola. 

15. Iya mbak, pernah. 

16. Pernah, kan deerahnya dekat dengan rumah saya. 

17. Pernah mbak, kan mengatar anak saya yang TK lewatnya depan 

Radio Idola. 

18. Pernah, karena kalau kerja lewatnya jalan raya depan radio Idola. 
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19. Pernah, lha wong daerahnya di deket jalan raya. 

20. Pernah mbak, kan sering melewati jalan depan radio idola. 

Dengan pertanyaan No. 7: Apakah anda menyukai program 

siaran dakwah islamiyah yang disajikan di radio Idola? 

1. Iya saya menyukai program dakwah tersebut, karena bagus bagi 

kita. 

2. Iya saya suka, karena menurut saya program tersebut dapat 

menambah ilmu pengetahuan agama. 

3. Suka banget mbak, karena biar kita mengetahui agama islam yang 

lebih mendalam. 

4. Iya saya menyukai program tersebut mbak, karena bagus buat 

kemajuan akhlak kita. 

5. Iya saya suka mbak, sambil beres-beres rumah tetapi juga bisa 

 mendapatkan ilmu agama melalui program siaran dakwah yang 

 disiarkan diradio Idola. 

6. Iya mbak saya menyukai program itu 

7. Wah saya suka banget mbak, acaranya bagus sich 

8. Ya mbak. Suka dengan acara tersebut 

9. Iya suka dong mbak. Bisa dengerin tausyah dengan santai-santai 

10. Suka mbak, lha wong acaranya menarik kok mbak 

11. Suka sich mbak, menambah ketenangan hati 
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12. Suka banget mabk, karena setelah mendengarkan acra tersebut 

jadi ingat sama Allah terus yang telah memberikan banyak rezeki 

kepada kita semua. 

13. Suka mbak, karena dengan adanya program siaran dakwah ini, 

kita jadi tahu apa-apa yang belum kami ketahui sebelumnya. 

14. Saya sangat menyukai acara ini mbak, karena acara ini dapat 

 mengingatkan kita untuk selalu menolong kepada sesama 

manusia. 

15. Kadang-kadang suka mbak, karena masalahnya saya kadang 

dengerin kadang juga tidak dengerin. 

16. Iya saya menyukai program ini 

17. Kadang-kadang saya suka dengan acara ini tetapi kadang-kadang 

saya tidak suka, karena terkadang acaranya monoton.  

18. Aku suka dengerin kok mbak, acaranya itu membahas tema yang   

19.  Memang bagus untuk didengarkan seperti sedekah, ikhlas dll. 

20. Iya mbak saya suka mendengarkan program siaran dakwah 

programnya menarik. 

Dengan pertanyaan No. 8 :  Apakah anda faham terhadap isi 

program siaran dakwah islamiyah di radio Idola?  

1. Setelah saya mendengarkan acara tersebut saya faham isi 

materinya dan bagus kok mbak 

2. Iya mbak, saya faham dengan isi acara tersebut 
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3. Kadang-kadang matreinya agak tidak saya fahami, karena 

bahasanya terkadang agak susah untuk difahami 

4. Saya faham dengan isi programnya kok mbak, pokoknya bahas 

tentang dakwah gitu mbak 

5. Faham mbak, isinya bagus kok mbak 

6. Aku Faham mbak dengan isi program siaran dakwah tersebut. 

Bagus banget buat kemajuan ilmu agama kita  

7. Kadang-kadang faham kadang-kadang tidak mbak.  

8. Terkadang faham, tapi kadang-kadang tidak mbak, masalahnya 

saya dengerinnya walaupun sambil beres-beres rumah 

9. Saya faham dengan isinya mbak, bagus   

10. Iya saya faham mbak dengan isi program siaran dakwah tersebut, 

bagus banget buat menambah ilmu agama kita, biar kita selalu 

mengingat sang maha kuasa. 

11. Iya saya faham mbak, menambah pengalaman agama. 

12. Iya faham mbak. 

13. Saya faham akan isi program dakwah tersebut mbak. Isinya bagus  

untuk dipelajari. 

14. Iya saya faham mbak. 

15. Wah faham banget mbak. Karena terkadang isi acara siarannya  

 membahas tentang seluk-beluk kehidupan sehari-hari. 

16. Faham dengan isi program yang disiarkan diradio Idola. 
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17. Iya saya faham dengan isi materi yang telah disampaikan oleh da’i 

di radio Idola. 

18. Saya faham isi siaran dakwahnya. 

19. Ok mbak, saya faham banget, acaranya bagus. 

20. Isi materinya bagus, penyampaiannya apik dan isi progamnya 

 memberikan kefahaman bagi saya. 

 

Dengan pertanyaan No. 9 : Apakah tanggapan anda positif atau 

negatif terhadap adanya program siaran dakwah islamiyah di radio 

Idola? 

1. Ya tanggapan saya positif mbak, karena dengan adanya program  

 siaran dakwah tersebut bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita. 

2. Pastinya positif lah mbak, justru adanya program siaran dakwah 

ini kita dapat terus menggali ilmu-ilmu agama islam agar kita 

lebih mendalami ilmu tersebut.  

3. Menurut pendapat saya positif mbak, karena dengan adanya acara  

dakwah ini kita dapat mendengarkan setiap hari dan tidak perlu  

 langsung mendatangi majlis ta’lim yang letaknya agak jauh dari 

rumah kita. Tinggal dengerin di radio Idola juga bisa dengerin.  

4. Positif mbak, karena acaranya bagus buat kemajuan ilmu agama 

Islam. 

5. Tanggapan saya positif mbak, acaranya bagus buat kita dan lebih  

 bagus lagi kalau anak-anak kita ikut aktif mendengarkan program  
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 dakwah. 

6. Menurut saya positif, karena acaranya bagus mbak untuk kita 

semua 

7. Positif banget mbak, selain bagus buat kita itu juga bagus buat 

anak-anak yang masih remaja, agar mereka mengetahui mana 

yang benar dan mana yang salah.  

8. Jawaban saya positif mbak, karena memang bagus banget untuk 

kita bersama agar tidak terjerumus kepada jalan yang tersesat. 

9. Positif mbak. Wah bagus banget kalau kita selalu mendengarkan  

 program siaran dakwah secara terus-menerus. 

10. Tentunya positif ya mbak, membuat hati menjadi tenteram. 

11. Dengan adanya program dakwah ini, bagus sekali pengaruhnya 

buat kita terutama rohani kita, jadi tanggapan saya positif.  

12. Yang pasti positif lah mbak, biar kita tambah pinter dalam 

masalah ilmu agama Islam. 

13. Tanggapan saya tentang program siaran dakwah adalah positif 

mbak 

14. Program siaran dakwah islamiyah ini memberikan dampak yang  

 positif bagi kita, apalagi bagi anak-anak muda zaman sekarang 

perlu banget untuk mendengarkan tausyah lewat radio Idola. 

15. Menurut saya positif mbak, menambah kita menjadi lebih tahu  

 bagaimana kita hidup dengan beraneka ragam agama. 

16. Tentunya positif mbak, bermanfaat sekali bagi kita 
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17. Positif mbak, sangat tidak ada ruginya apabila kita selalu 

mendengarkan program siaran dakwah ini 

18. Dampaknya bagi kita semua adalah positif mbak 

19. Dalam acara ini menjelaskan akhlak terpuji bagi kita, jadi 

tanggapan dari saya terhadap program ini adalah positif 

20. Kebanyakan positifnya dari pada negatifnya mbak. Pokoknya 

program acaranya bagus banget dan positif lah mbak buat kita 

semua. 

Dengan pertanyaan No. 10 : Apakah anda pernah 

mengaplikasikan tema yang telah disampaikan oleh da’I dalam 

program siaran dakwah islamiyah di radio Idola dalam kehidupan 

sehari-hari ? 

1. Pernah, misalnya sewaktu saya mendengarkan tema tentang  

  sedekah. Dan suatu hari pas saya punya rezeki lebih saya  

  bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. 

2. Ya pernah mbak, seperti halnya kita sesama manusia harus saling  

 tolong-menolong serta saling menghormati. 

3. Kadang-kadang pernah dan kadang-kadang tidak pernah 

4. Insayaallah pernah mbak, waktu saya mendengarkan tausyah  

 materinya membahas tentang kebersihan lingkungan. Terus pas  

  selesai dengerin acara itu saya langsung membersihkan rumah  

  serta lingkungan disekitar kita. 

5. Pernah lah mbak, tetapi belum bisa melaksanakan semuanya 
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6. Pernah sich mbak, tetapi saya belum mampu untuk menjalankan  

 semua yang di sampaikan oleh da’i, paling tidak sedikit demi  

  sedikit terlebih dahulu. 

7. Kadang-kadang pernah mbak tetapi kadang juga tidak saya  

 Laksanakan.  

8. Sedikit demi sedikit saya lakukan tetapi masih kadang-kadang  

 mbak, semuanya belum bisa saya aplikasikan dalam kehidupan  

  sehari-hari. 

9. Kalau saya sich belum pernah mbak, tetapi suatu saat saya akan  

 berusaha untuk melaksanakan walaupun sedikit demi sedikit. 

10. Saya pernah mbak. Subhanallah ternya ada baiknya juga apabila  

 kita selalu melakukan terus menerus, selain baik buat kita tetapi  

  baik juga buat orang-orang disekitar kita. 

11. Jadi malu saya mbak, kadang-kadang mbak. Karena saya  

 terkadang sibuk dengan pekerjaan saya. 

12. Saya pernah mbak. Tetapi belum terus menerus masih ada  

 bolongnya he..he.. 

13. Pernah mbak. Semoga saja saya bisamelaksanakan dengan terus  

 Menerus. 

14. Saya pernah mbak seperti kita harus taat kepada suami dan  

 menghormatinya masih banyak lagi mbak. 

15. Gimana ya mbak, kadang-kadang sich saya pernah tetapi belum  

 Sepenuhnya. 
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16. Setelah saya pikir-pikir memang bagus sekali apabila kita selalu  

 melakukan yang terbaik tetapi kadang-kadang rasa malas ini  

  selalu datang tiba-tiba, jadi jawaban saya adalah kadang-kadang  

  mbak. 

17. Alhamdulillh pernah mbak, semoga bisa saya lalukan terus  

 menerus Amiiiin.... 

18. Pernah mbak, walaupun itu belum berarti banget bagi orang lain 

19. Saya pernah mbak, kita harus berbuat baik dan ikhlas dalam  

 menghadapi semua cobaan yang telah dititipkan kepada kita,  

  apabila kita kuat menghadapinya insyaallah ada hikmah dibalik  

  semua itu. 

20. Kalau masalah itu mbak, saya kadang-kadang melaksanakannya.  

 Tapi saya akan mencobanya, semoga bermanfaat bagi kita.  

Selain itu dapat dilihat hasil jawaban dari responden, yang 

telah di prosentasikan secara garis besar seperti tabel dibawah ini, 

sebagai berikut : 

Pertanyaan soal No.1 : berkenaan dengan Apakah anda pernah 

mendengarkan program siaran dakwah islamiyah yang disajikan di 

radio Idola 92.6 FM Semarang? Dan jawaban dapat dilihat pada tabel I 

                                                Tabel I 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1.  Iya, pernah mendengarkan 

program siaran dakwah islamiyah 

17 85% 
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2.  kadang-kadang pernah 

mendengarkan dan kadang-

kadang juga tidak mendengarkan 

program siaran dakwah islamiyah   

 

3 

 

15% 

 Jumlah  20 100% 

 

Pertanyaan No. 2 : membahas tentang Apakah program siaran 

dakwah islamiyah yang disiarkan di radio Idola menarik untuk 

didengarkan?. Dan jawaban dapat dilihat pada tabel II 

                                                         Tabel I1 

No. Jawaban Responden Presentase 

1. Program siaran dakwahnya 

menarik untuk didengarkan 

 

16 

 

80% 

2. Kadang-kadang program siaran 

dakwahnya menarik dan kadang-

kadang tidak menarik untuk 

didengarkan 

 

 

4 

 

 

20% 

 Jumlah 20 100% 
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Pertanyaan No. 3 : tentang Apakah program siaran dakwah 

islamiyah yang disiarkan di radio Idola menyajikan materi-materi 

terbaru (Uptodate)? Dan jawaban dapat dilihat pada tabel III 

                                           Tabel III 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1. Iya, dalam program siaran dakwah 

islamiyah selalu menyajikan 

materi-materi terbaru 

 

14 

 

70% 

2. Materi yang disiarkan sering 

menyajikan materi terbaru 

(uptodate) 

 

4 

 

20% 

3. Kadang-kadang dalam program 

siaran dakwah islamiyah ini 

menyajikan materi terbaru 

 

2 

 

10% 

 Jumlah  20 100% 

 

Pertanyaan No.4 : tentang Apakah program siaran dakwah 

islamiyah yang disajikan di radio Idola membosankan untuk 

didengarkan?. Jawaban dapat dilihat pada tabel IV 

                                                     Tabel IV 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1. Program siaran dakwahnya 

membosankan untuk didengarkan  

 

3 

 

15% 
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2. Program siaran dakwahnya tidak 

membosankan untuk didengarkan, 

karena acaranya bagus untuk 

menambah ilmu pengetahuan 

agama islam  

 

 

11 

 

 

55% 

3. Program siaran dakwahnya 

kadang-kadang membosankan 

untuk didengarkan 

 

 

6 

 

 

30% 

 Jumlah  20 100% 

 

Pertanyaan No.5 : membahas tentang Apakah materi yang 

disampaikan dalam program siaran dakwah islamiyah di radio Idola 

berkualitas bagi pendengar? Jawaban dapat dilihat pada tabel V 

                                                      Tabel V 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1.  Materi dakwah yang disampaikan 

berkualitas bagi kita 

 

17 

 

85% 

2. Kadang-kadang materi dakwah 

yang disampaikan berkualitas 

 

3 

 

15% 

 Jumlah  20 100% 
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Pertanyaan No. 6 : tentang Apakah anda pernah mengetahui 

keberadaan radio Idola 92.6 FM Semarang? Jawabannya dapat dilihat 

pada tabel VI 

                                       Tabel VI 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1. Iya pernah mengetahui 

keberadaan radio Idola 92.6 FM 

20 100% 

 Jumlah  20 100% 

 

Pertanyaan No. 7 : tentang Apakah anda menyukai program 

siaran dakwah islamiyah yang disajikan di radio Idola? Jawaban dapat 

dilihat pada tabel VII 

                                                   Tabel VII 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1.  Iya suka dengan program siaran 

dakwah islamiyah yang disajikan 

di radio Idola 92.6 FM Semarang 

 

 

18 

 

 

90% 

2. Kadang-kadang suka dengan 

program siaran dakwah islamiah 

yang disiarkan di radio Idola 

92.6FM Semarang 

 

 

2 

 

 

 

10% 

 Jumlah  20 100% 
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Pertanyaan No. 8 : membahas tentang Apakah anda faham terhadap 

isi program siaran dakwah islamiyah di radio Idola? Jawaban dapat dilihat 

pada tabel VIII 

                         Tabel VIII 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1.  faham terhadap isi program siaran 

dakwah islamiyah  

 

17 

 

85% 

2. Kadang-kadang faham dan 

kadang-kadang tidak faham 

3 15% 

 Jumlah  20 100% 

  

Pertanyaan No. 9 : membahas tentang Apakah tanggapan anda 

positif/negatif terhadap adanya program siaran dakwah islamiyah di 

radio Idola? Jawaban dapat dilihat pada tabel IX 

                                     Tabel IX 

No. Jawaban Responden Prosentasi 

1. Tanggapan positif terhadap 

program siaran dakawah 

islamiyah  

20 100% 

 Jumlah  20 100% 

 

Pertanyaan No. 10 : membahas tentang Apakah anda pernah 

mengaplikasikan tema yang telah disampaikan oleh da’I dalam 
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program siaran dakwah islamiyah di radio Idola dalam kehidupan 

sehari-hari ? jawaban dapat dilihat pada tabel X 

                                        Tabel X 

No. Jawaban Responden Prosentase 

1. Pernah  11 55% 

2. Kadang-kadang  9 45% 

 Jumlah  20 100% 

 

 

4.2.2. Analisis Mengenai Persepsi Masyarakat Program Siaran Dakwah  

 Islamiyah Di Radio Idola 92.6 FM Semarang  

Dari data yang diperoleh berdasarkan tabel I diatas, 85% dari 

jumlah responden sebanyak 17 orang yang menjawab pernah 

mendengarkan program siaran dakwah Islamiyah yang disiarkan 

diradio Idola 92.6 FM Semarang, karena acaranya bagus untuk 

didengarkan walaupun sambil santai-santai bersama keluarga dirumah, 

selain itu untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam.  

15% dari jumlah responden sebanyak 3 orang menjawab 

kadang-kadang pernah mendengarkan program siaran dakwah 

Islamiyah yang disiarkan diradio Idola 92.6 FM Semarang, 

dikarenakan  waktu pemutaran acaranya terlalu pagi, dan disibukkan 

oleh pekerjaannya masing-masing. Jadi intensitas mendengarkan 

program siaran dakwahnya kadang-kadang.  
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Berdasarkan tabel II diatas, bahwa 80% dari jumlah responden 

sebanyak 16 orang menjawab program siaran dakwah Islamiyahnya 

menarik untuk didengarkan, karena program acaranya bagus dan unik, 

ditambah dengan contoh-contoh actual seperti dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti permasalahan keagamaan dan membangun rumah 

tangga agar sakinah, mawaddah, warrahmah 

20% dari jumlah responden sebanyak 4 responden menjawab 

kadang-kadang  program siaran dakwahnya menarik untuk 

didengarkan, karena terkadang materi yang disampaikan oleh da’i nya 

membosankan, selain itu metode yang digunakan dalam 

menyampaikan dakwahnya monoton, seandainya saja da’i yang 

menyampaikan menggunakan cara yang unik sehingga membuat para 

pendengar selalu merindukan akan acara dakwah tersebut maka 

dengan demikian acara dakwahnya tidak  membosankan untuk 

didengarkan. 

Berdasarkan tabel III di atas, bahwa 70% dari jumlah 

responden sebanyak 14 orang menjawab program siaran dakwah 

Islamiyah selalu menyajikan materi-materi terbaru (uptodate) untuk 

disiarkan, karena  materi yang disampaikan oleh da’i tersebut 

mengikuti perkembangan zaman pada masa sekarang ini, dengan 

adanya materi-materi terbaru yang disiarkan melalui program dakwah 

di radio Idola, kita mendapatkan ilmu agama Islam yang sebelumnya 

kita belum mengetahuinya, selain itu menambah wawasan kita. 
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20% dari jumlah responden sebanyak 4 orang menjawab dalam 

program siaran dakwah Islamiyah sering menyajikan materi-materi 

terbaru, karena terkadang dalam da’i dalam menyampaikan materinya 

sama dengan materi yang kemarin, tetapi kebanyakan da’i dalam 

menyampaikan materinya lebih sering menggunakan materi terbaru, 

demi kemajuan ilmu agama kita semua, selain itu  agar dapat 

memberikan solusi yang terbaik bagi pendengar setia kita. 

10% dari jumlah responden sebanyak 2 orang menjawab 

kadang-kadang program siaran dakwah Islamiyah menyajikan materi 

terbaru, dikarenakan terkadang pada saat kami mendengarkan tausyah 

pada minggu kemarin, materi yang disampaikan sama dengan materi 

yang disampaikan pada minggu ini, jadi menurut kami dalam program 

siaran dakwah Islamiyah kadang-kadang menyajikan materi terbaru 

kadang-kadang juga menyajikan materi yang sudah pernah 

disampaikan.  

Berdasarkan tabel IV di atas, bahwa 15% dari jumlah 

responden sebanyak 3 orang menjawab program siaran dakwah 

Islamiyah membosankan untuk didengarkan, dikarenakan seorang da’i 

dalam menyampaikan dakwahnya monoton dan kurang kreatif dalam 

penyampaiannya, suaranya terlalu pelan dan kurang lantang, 

penekanan dalam berceritanya kurang ekspresi, Maka membosankan 

untuk didengarkan.     
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55% dari jumlah responden sebanyak 11 orang menjawab 

program siaran dakwahnya tidak membosankan, karena seorang da’i 

dalam menyampaikan materinya dapat menyesuaikan mad’u, memiliki 

wawasan yang luas dalam memberikan jawaban bagi pendengar serta 

mempunyai tutur kata yang enak didengar. 

30% dari jumlah responden sebanyak 6 orang menjawab 

program siaran dakwahnya kadang-kadang membosankan untuk 

didengarkan, karena terkadang pendengar kurang begitu tertarik 

dengan program acaranya, karena dalam menyampaikan dakwahnya 

kurang memberikan pemahaman kepada mad’u, jadi kadang-kadang 

membosankan bagi pendengar. 

Berdasarkan tabel V di atas, bahwa 85% dari jumlah responden 

sebanyak 17 orang menjawab materi yang disiarkan dalam program 

siaran dakwahnya berkualitas bagi pendengar, karena cara yang 

digunakan dalam menyampaikan dahwahnya bervariasi, terkadang 

menggunakan metode ceramah, dongeng dan talkshow, jadi tidak 

monoton untuk didengarkan, kemudian dalam menyampaikan 

dakwahnya seorang da’i benar-benar hati-hati dalam berbicara, tidak 

mengguruhi mad’u atau pendengar, materinya bagus untuk kita 

pelajari meliputi, akhlah, syariah, sedekah dan sosialisasi kepada 

masyarakat. 

15% dari jumlah responden sebanyak 3 orang menjawab materi 

yang disiarkan dalam program siaran dakwahnya kadang-kadang 
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berkualitas untuk didengarkan, karena terkadang materi yang sudah 

lama dibahas ulang kembali jadi membuat bosan untuk didengarkan. 

Berdasarkan tabel VI di atas, bahwa 100% dari jumlah 

responden sebanyak 20 orang menjawab mengetahui keberadaan radio 

Idola 92.6 FM Semarang. Karena letak radio Idola strategis dan 

gampang dicari, terkadang ketika berangkat bekerja, mengantar anak 

pergi ke sekolah melewati radio Idola yaitu di depan jalan raya 

tepatnya di Grha Spirit, Komp. Niaga arteri 1-3 jl. Soekarno-Hatta 

Semarang. 

Berdasarkan tabel VII di atas, bahwa 90% dari jumlah 

responden sebanyak 18 orang menjawab suka dengan program siaran 

dakwah Islamiyah yang disajikan di radio Idola, karena acaranya 

bagus, menambah ilmu pengetahuan agama Islam, agar lebih 

mendalami agama Islam, membuat kita tahu apa-apa yang belum kita 

ketahui sebelumnya, apabila kita sering mendengarkan tausyah maka 

hati ini akan terasa damai, tenteram dan terasa dekat dengan Allah 

SWT.   

10% dari jumlah responden sebanyak 2 orang menjawab 

kadang-kadang suka mendengarkan program siaran dakwah Islamiyah, 

karena terkadang acaranya monoton, membosankan serta 

penayangannya yang kurang sesuai. 

Berdasarkan tabel VIII di atas, bahwa 85% dari jumlah 

responden sebanyak 17 orang menjawab faham dengan isi program 
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siaran dakwah Islamiyah, karena dalam penyampaiannya seorang da’i 

pernah membahas masalah spiritual yang dialaiminya. Seperti 

bercerita dan berbagi pengalaman ketika menunaikan haji, kemudian 

masalah pribadinya dalam menjalankan ibadahnya, dan masalah yang 

berhubungan dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan mad’u untuk memahaminya, sehingga mad’u benar-

benar faham dengan apa yang disampaikan oleh da’i.  

15% dari jumlah responden sebanyak 3 orang menjawab 

kadang-kadang faham dengan isi program siaran dakwah Islamiyah, 

karena terkadang seorang da’i dalam menyampaikan dakwahnya 

menggunakan bahasa yang agak susah difahami, kecepatan dalam 

menyampaikan terkadang juga membuat mad’u kurang memahami isi 

program siaran dakwah tersebut. 

Berdasarkan tabel IX di atas, bahwa 100% dari jumlah 

responden sebanyak 20 orang menjawab menanggapi positif terhadap 

program siaran dakwah Islamiyah, karena dengan adanya program 

siaran dakwah Islamiyah ini kita dapat menambah ilmu agama kita 

agar lebih mendalam, memberikan ketenangan hati setelah kita 

mendengarkannya, selain itu mengingat terus kepada Allah, selalu 

bersyukur serta menuju jalan yang lurus.  

Berdasarkan tabel X di atas, bahwa  55% dari jumlah 

responden sebanyak 11 orang menjawab pernah mengaplikasikan tema 

yang telah disampaikan oleh da’i, Karena dalam menyampaikan 
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dakwahnya da’i memberikan contoh-contoh yang actual, yaitu 

membahas permasalahan atau contoh kasus yang sering dihadapi oleh 

masyarakat misalkan masalah bertetangga, beribadah, bersosialisai, 

gotong-royong, sehingga dengan ini pendengar atau mad’u dapat 

mengamalkan dan mengaplikasikan pada masyarakat disekitarnya.  

45% dari jumlah responden sebanyak 9 orang menjawab 

kadang-kadang pernah, semua ini dikarenakan adanya rasa malas yang 

selalu menghinggap didalam hati kita, dan terkadang belum ada 

kemauan dalam hati kita untuk mengamalkan apa yang sudah 

disampaikan oleh da’i dalam program siaran dakwah Islamiyah di 

radio Idola 92.6 FM Semarang. 

Menurut hasil yang telah dijelaskan di atas dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa seorang da’i  dalam menyampaikan dakwah yang 

disiarkan diradio  Idola kreatif, unik dan tidak membosankan yang 

mana dalam penyampaian dakwahnya mudah difahami dan dicerna 

oleh para pendengar. Tutur katanya lemah lembut dan menjadikan hati 

ini menjadi tenang, tentram, damai seusai mendengarkan tausyah 

tersebut. Selain itu dalam penyampaiannya da’i tidak terkesan 

menggurui mad’u. tetapi memberikan solusi dan motivasi bagi 

pendengar. 

Materi yang disampaikan oleh da’i dalam program siaran 

dakwah di radio Idola merupakan materi terbaru yang mana materi 

tersebut membahas tentang aspek bernegara, aspek masyarakat dan 
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aspek rumah tangga. Sehingga materi yang disajikan tidak monoton 

untuk didengarkan karena selalu berganti-ganti materi dan 

menciptakan materi yang unik seperti halnya kata-kata mutiara untuk 

penyemangat, selain itu yang berbeda pada program siaran dakwah 

diradio Idola ini adalah pembahasan dengan masalah sedekah lebih 

mendalam, dan bekerjasama dengan PPPA darul Qur’an cabang 

Semarang yang dibiasanya disiarkan langsung bersama ustadz Yusuf 

Mansur dan ustadz Muhammad Syukri. 

Dalam program siaran dakwah yang disiarkan di radio Idola 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang disiarkan 

melalui acara talkshow, yang mana dalam acara ini pendengar diberi 

kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada da’i. dan selain itu 

pendengar juga diberi kesempatan untuk memberikan feedback kepada 

da’i. jadi antara da’i dan mad’u terjadi komunikasi dua arah sehingga 

menimbulkan komunikasi yang aktif. Adapun metode ceramah dalam 

program acara ini menurut penulis agak kurang bagus, karena metode 

ini yang berperan aktif adalah da’i, dan mad’u berperan pasif.  

Menurut peneliti penempatan waktu program siaran dakwah 

Islamiyah yang disiarkan di Radio Idola kurang tepat, misalnya dalam 

program cahaya fajar diputar pada pagi hari tepatnya pukul 05.00 - 

05.30 yang mana pada jam tersebut kebanyakan masyarakat yang 

mendengarkan masih sedikit, dikarenakan ada yang masih tidur, 

pemutaran acaranya terlalu pagi dan sibuk dengan aktifitas mereka 
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masing-masing. Tetapi dalam program acara Keluarga Sakinah 

penempatan waktunya cukup tepat. Karena acara ini diputar pada jam 

16.00 – 17.00. yang mana pada jam tersebut adalah waktu istirahat, 

setelah sehari penuh melakukan aktifitas. Sehingga kesempatan untuk 

mendengarkan program siaran dakwah cukup efektif bisa disambi 

dengan istirahat bersama keluarga.     

Berdasarkan hasil dari analisis di atas maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Palebon memiliki  

persepsi yang cukup bagus terhadap program siaran dakwah Islamiyah 

yang disiarkan di radio Idola 92.6 FM Semarang. Sehingga pendengar 

menjadi antusias dalam menanggapi program tersebut. Serta ada 

timbal balik (feedback) antara da’i dan mad’u sehingga menjadikan 

pendengar aktif dalam menyampaikan pendapat mereka masing-

masing. 

 


