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ABSTRAK 

Kholishotul Ilmiyah, NIM B01209035, 2013. Pengaruh Program Siaran “Mutiara 

Fajar” di Radio Suara Giri FM Gresik Terhadap Perilaku Ukhuwah 

Islamiyah ( Studi Pada Pendengar Yang Hadir di Radio Suara Giri FM ) 

Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Kata Kunci : Program Siaran Dakwah dan Perilaku Ukhuwah Islamiyah 

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang ada atau tidaknya 

pengaruh program siaran “Mutiara Fajar“ di radio Suara Giri FM Gresik terhadap 

perilaku Ukhuwah Islamiyah bagi pendengar di radio Suara Giri FM dan sejauh 

mana pengaruh program siaran “Mutiara Fajar” di radio Suara Giri FM Gresik 

dalam perilaku ukhuwah Islamiyah bagi pendengar di radio Suara Giri FM. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner baik untuk variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dengan 

mengambil sampel sebanyak 50 responden. Indikator pada variabel bebas (X) 

adalah siaran Mutiara Fajar dan pesan dakwah tentang Ukhuwah Islamiyah, 

sedangkan indikator pada variabel terikat (Y) adalah perilaku Ukhuwah 

Islamiyah. Setelah data terkumpul dan dihitung, kemudian dianalisa menggunakan 

teknik analisis regresi sederhana dengan program SPSS Versi 17.00. 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan regresi linier diketahui bahwa program siaran “Mutiara Fajar” 

diketahui berpengaruh signifikan dengan variabel Perilaku Ukhuwah Islamiyah 

bagi pendengarnya di Kota Gresik. Sedangkan derajat pengaruh program siaran 

“Mutiara Fajar” terhadap Perilaku Ukhuwah Islamiyah pendengarnya sebesar 

50,6%. Sedangkan sisanya sebesar 100% -50,6% = 49,4% yang bermakna 

variabel Perilaku Ukhuwah Islamiyah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

terdapat dalam model. 

Dalam hal ini, peneliti berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk 

memperdalam lagi tentang penelitian ini, kususnya memperdalam pengetahuan 

yang selain dari rumusan masalah yang sudah peneliti maksud. 
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Segala puji bagi Allah SWT dzat yang mampu melululantahkan dan 

membolak-balikkan hati setiap mahluk. Allah SWT dengan segala rahman dan 

rohim Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu 

syarat menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1), dapat terselesaikan 

dengan lancar. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Besar 

Muhammad SAW, yang telah berusaha dengan gilang-gemilang membawa kita 

dari lembah kemusyrikan dan kejahiliyahan menuju ke jalan yang terang 

benderang yaitu jalan lurus yang bersyaratkan nilai-nilai tauhid. 

Seiring dengan itu penulis berterima kasih kepada Ayah dan Bunda 

karena atas semangat dan dukungan dari beliau yang tidak henti-hentinya pula 

untuk selalu memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Dengan sepenuh hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman penulis dan 

pengetahuan masih terbatas, namun berkat bimbingan dan motivasi dari dosen 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Dengan kerendahan 

hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri ( IAIN ) Sunan Ampel Surabaya beserta staf – stafnya. 
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Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Sunan Ampel Surabaya beserta staf-stafnya. 

4. Bapak Drs. Masduki Afandi, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing   yang 

telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya guna 

membimbing penulis hingga terselesaikannya proposal skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Dakwah. 

6. Bapak KH. Zubairi Rahman, selaku penceramah / Da’i di Radio Suara 

Giri FM Gresik yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan 

sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pelaksanaan 

proses penelitian. 

7. Bapak dan Ibu Pendengar di Radio Suara Giri FM Gresik yang telah 

memberikan waktunya menjadi responden dan informasi sehingga 

membantu penulis dalam pelaksanaan proses penelitian. 
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kelancaran proses penelitian skripsi yang penulis laksanakan. 
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9. Semua teman-teman Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2009, dan 

teman-teman di kost yang telah memberikan bantuan serta dukungan 

kepada penulis. 

10. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, 

yang telah berperan dan membantu penulis hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan tepat waktu. 

Banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan proposal skripsi 

ini, karena memang kemampuan penulis terbatas dan jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu segala saran dan masukan kami harapkan demi kelengkapan dan 

kesempurnaan penulisan skripsi ini.  

Akhirnya, penulis berharap dengan Ridho Allah SWT, proposal skripsi 

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada pembaca umumnya. Amin. 
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