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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

 

Nama   : Putri Puji Rahayu 

NIM   : B76209162 

Prodi   : Ilmu komunikasi 
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1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi 

mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun 

2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan 

merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain 

3) Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai 

hasil plagiasi, sya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum 

yang terjadi. 

 

 

Surabaya, 10 Juni 2013 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

Putri Puji Rahayu 

NIM. B76209162  
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MOTTO 

 

Hanya Allah yang berhak dipuji. Jangan sedikitpun mengharap 

pujian manusia, karena akan menyalahi keimanan dan menjadi sumber 

kekecewaan.
1
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ABSTRAK 

Putri Puji Rahayu, B76209162, 2013. RESPON PENDENGAR PROGRAM 

FAJAR SYI’AR DI RADIO EL VICTOR. (Studi Pada Kajian 

Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag). Skripsi Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan 

Ampel Surabaya.  

Kata Kunci : Respon Pendengar, Program Fajar Syi’ar 

 

 Persoalan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respon pendengar 

program acara Fajar Syi’ar El victor Surabaya. Yang di fokuskan dalam kajian 

yang dibawakan oleh Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag. Untuk mengungkap 

persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian ini 

digunakan metode deskriptif kualitatif  yang berguna untuk memeriksa fakta dan 

data mengenai respon pendengar program Fajar Syi’ar di Radio El victor 

Surabaya. 

 Kajian pustaka disini berisi mengenai definisi 1) Sejarah Perkembangan 

Radio 2) Radio Sebagai Media Massa 3) Karakteristik Pendengar Radio 4) 

Respon Pendengar Radio. Kajian teori menggunakan teori S-R untuk mendukung 

penelitian. 

 Dalam penelitian ini, penulis  memilih sepuluh informan. Dan dari semua 

informan cenderung memiliki respon yang positif terhdap kajian beliau. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Respon masyarakat 

cenderung positif dalam menanggapi kajian Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag dalam 

Fajar Syi’ar El victor. Karena kajian yang disampaikan oleh beliau memberikan 

dampak positif bagi pendengar Radio El victor. (2) Gaya bahasa yang 

disampaikan oleh Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag sangat mudah di mengerti oleh 

masyarakat. Beliau membawa suasana baru yang berbeda. Apalagi beliau 

membahas tentang terapi sholat bahagia. (3) Kajian yang dibawakan bisa 

memberikan perubahan positif bagi pendengarnya, baik dalam kesehatan dan 

kehidupan. (4) Kajian Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag dalam program Fajar Syi’ar 

dapat memperingan dan memberikan pengobatan bagi pendengar yang menderita 

sakit. 

Bertitik dari penelitian ini, beberapa rekomendasi sebagai pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan penemuan baru dalam penelitian 

sosial. 

  

 


