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BAB IV  

 PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Setting Penelitian 

1. Profil Lembaga Radio El Victor 

 Radio El Victor adalah salah satu radio swasta di Surabaya, berdiri 

pada tahun 1967, beberapa tahun kemudian setelah pemerintah mengeluarkan 

peraturan perizinan siaran radio, maka El Victor bersama radio lainnya segera 

mendaftar. El Victor resmi siaran pada tahun 1970 berada pada gelombang 

A.M (Amplitude Modulation) 1076 KHZ dengan gelombang 292 M, dan 

berlokasi di jalan jemur sari 21 surabaya. 

 El Victor ini merupakan sebuah P.T (Persero Terbatas) dengan 

Nama Eka Laras Vicaksana Torya singkatan dari El Victor. Kemudian pada 

tahun 1978 El Victor bergabung dengan persatuan radio siaran swasta 

nasional Indonesia (PRSSNI) jawa timur, dengan nomer anggota: 128-III / 

1878. 

 Pada tahun 1997, El Victor berpindah frekwensi ke 93.9 FM 

(Frekwensi Modulation) dengan mengambil kekuatan daya pancar 10 kilo 

atau 10.000 Watt. Sejak 3 Mei 2004 pukul 00.00 radio El Victor pindah 

frekwensi ke 93, 3 FM. Berkekuatan pemancar 4.000 Watt, 
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 Dengan area jangkauan gerbang kerta susila plus seperti, Jombang 

dan Pasuruan46. 

 Sementara itu segmentasi pendengar radio El Victor adalah 

menengah kebawah dengan format hiburan dan menyajikan musik: Dangdut, 

India, Pop Indonesia, Mandarin, dan Syiar atau Talk Show Agama Islam. Jadi 

syiar disini merupakan sebuah gambaran bahwa El Victor juga merupakan 

sebuah media dakwah secara sosial. 

 Sebelumnya pada tanggal 10 November 1999, El Victor pernah 

berformat mix (musik, information, dan x-citement). Yang berarti musik dan 

informasi serta hiburan dikemas secara menarik. 

 Radio El Victor merupakan radio bermanajemen non kekeluargaan. 

Pemiliknya ialah Bapak Anton M. Anwar. Dan kemudian untuk produk 

program dan operasionalnya di tangani oleh Bapak Sonny Indrayono. 

 Adapun struktur-struktur pengelola dan pengawasan Radio El Victor 

untuk saat ini dipegang oleh: 

Presiden directur  : Anton M Anwar 

Program directur   : Ari M Anwar 

    : Sonny indrayono 

Directur operasional  : Wolly Baktiono 

Directur marketing  : Mario Teguh 

Station manager  : Dodo Zulkarnaen 
                                                 
46 Hasil Wawancara Dengan Bapak Sonny, 02 Juni 2009: 09.30 Wib 
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Produksi siaran  : Tito Hartanto 

Bagian administrasi  : Helita Susanti 

Bagian keuangan  : Sulistyowati 

Reporter   : Gilang Gumira  

Bagian umum   : Munadi 

      : Sucipto 

Penyiar   : Helmy 

    : Sonny 

     : Ni’mah Aziz 

     : Rudi Salim 

a. Visi dan Misi Radio El Victor 

1. Visi 

 Merupakan media radio yang menghibur dengan format siaran 

interaktif, selain mengutamakan kualitas penyajian musik, juga insert-

insert program/dakwah dan lain-lain. Yang akan menambah wawasan 

pendengar. 

 Program El Victor memang dirancang secara cermat dengan 

pengalaman broadcasting yang telah teruji. El victor adalah kebutuhan 

dan kenyamanan audien. 

2. Misi 

 Mengajak audien menikmati kehidupan dengan standar sosial 

lebih baik, berkebiasaan prokatif, cermat merencanakan hidupnya, 
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menyadari skala prioritas dan sinergi, semangat belajar meningkatkan 

kemampuan diri sendiri dan sungguh-sunggu berhasil menjadi 

pemenang kehidupan47. 

 Membantu klien dalam mensukseskan program promosinya 

secara terarah.  

b. Penentuan Program Siaran 

 Penentuan program-program acara di siarkan atas kebutuhan 

khalayak yang mencakup kebutuhan Akan hiburan, pendidikan, informasi, 

keagamaan Islam untuk menuju masyarakat yang seimbang antara 

kebutuhan jasmani dan rohani. 

 Agar lebih jelas mengenai program-program siaran yang ada di 

Radio El Victor dapat dilihat sebagai berikut.  

Jam siar Nama acara Materi Penyiar Produser

05.30-07.00 

07.00-08.00 

Syi’ar pagi Program keagamaan 

Islam, dengan 

berinteraktif sama 

pendengar, dengan topik 

yang berbeda-beda 

Ni’mah 

Aziz 

Ni’mah 

Aziz 

08.00-09.00 

09.00-10.00 

Rasa sayang 

(lagu 

Sajian musik dangdut 

yang disisipi dialog 

Helmy Helmy 

                                                 
47 Hasil Wawancara Dengan Bapak Helmy, 02 Juni 2009:09.00 Wib 
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dangdut) interaktif dengan berbagai 

topik keluarga dan saling 

berbagi  pengalaman 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

Ono opo rek 

(informasi) 

Sajian interaktif yang 

menghadirkan berita 

terkini baik mengenai 

kebijakan pemeritah 

ekonomi, politik dan hal 

yang menarik lainya 

Helmy 

Sonny 

Helmy 

Sonny 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-16.30 

Campur sari Program yang menyajikan 

lagu-lagu campur sari 

dengan tutur logat 

suroboyoan, interaktif by 

phone dan sms 

Sonny Sonny 

16.30-17.00 

17.00-18.00 

Pengajian 

El Victor 

Sebuah program yang 

mengajak pendengar 

secara santai dengan  

berbagai hal tentang 

Islam, disampaikan 

seorang da’i dengan gaya 

bahasa jawa timuran yang 

Rekaman 

kaset 

K.H.Ma’ruf 

Islamuddin  
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menghibur dan kocak 

18.00-19.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 

Kenangan 

Sayang 

Program ini menyajikan 

musik indonesiaan tahun 

80-an 

Pemutaran 

kaset 

 

21.00-22.00 

22.00-23.00 

Gondangdia 

(goyang 

dangdut 

India) 

Pemutaran lagu-lagu India Pemutaran 

kaset 

 

23.00-24.00 Pengajian 

El Victor 

(sapaan 

kalam) 

Sebuah program yang 

mengajak pendengar 

secara santai dengan  

berbagai hal tentang 

Islam,disampaikanseorang 

da’i dengan gaya bahasa 

jawa timuran yang 

menghibur dan kocak 

Pemutaran 

kaset 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

60

c. Program Agama Radio El Victor 

 Sebagai media yang akrab dikalangan masyarakat radio untuk 

menyampaikan pesan-pesan yang didalamnya terdapat ajaran dan nilai-

nilai Islam yang dikemas dengan format yang berbeda sehingga 

menghindari kebosanan para pendengar. 

 Macam-macam program siaran keagamaan Islam Radio El Victor 

diantaranya adalah: 

1. Kajian Tafsir 

Kajian interaktif yang disiarkan setiap pagi, hari selasa dan hari 

jum’at, jam 06.00-07.00 Wib. Bersama nara sumber Drs. Sumardi 

Herlambang M.Ag, yang bertujuan untuk menggugah kesadaran 

masyarakat untuk berfikir lebih jauh. Pada praktisnya kajian ini, 

dimulai dengan menafsirkan surat-surat pendek. 

2. Kajian Fiqih 

Kajian interaktif by phone yang dilaksanakan setiap hari rabu jam 

06.00-07.00 Wib, bersama Ust Abdurrahman Nafis Lc, yang 

membahas masalah fiqih dalam hal ini tentang thoharoh, wudhu, 

macam-macam air dan sholat. 

3. Berpuasa Ramadhan 

 Kajian interakif setiap hari kamis jam 06.00-07.00 Wib, dengan nara 

sumber Ust. Syukron jazilah yang membahas mengenai masalah-

masalah puasa ramadhan. 
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4. Dakwah K.H Ma’ruf Islamudin (pengajian El Victor) 

  Dakwah ini dilaksanakan pada waktu sore hari: jam 16.30-17.00 wib, 

mengenai masalah-masalah amal yang bisa mengantarkan kesurga, 

mengasihi anak yatim. Dan pada malam harinya disiarkan pada jam 

23.00-24.00 Wib. Mengenai masalah-masalah sapaan kalam, dengan 

cara memutar kaset. 

5. Topik Aktual 

Kajian ini setiap hari pada jam 06.00-07.00 Wib, bersama dengan 

penyiar yang membahas masalah-masalah aktual, kehidupan sosial, 

religi, dan persoalan-persoalan keseharian dengan berinteraksi dengan 

pendengar48. 

d. Segmentasi Pendengar 

Dari program siaran yang akan disajikan untuk memenuhi segmen 

diwilayah gerbang khatulistiwa disusun dengan kualifikasi sebagai 

berikut: 

• Jenis kelamin  

a. Pria   : 40 %  

b. Wanita   : 60 % 

c. Jumlah  : 100 % 

• Kelompok usia dibawah < 5: 5 % 

a. 20 s/d 29 Thn : 25 % 
                                                 
48 Hasil Wawancara Dengan Bapak Helmy, 04 Juni 2009:09.00 Wib 
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b. 30 s/d 39 Thn : 50 % 

c. 40 keatas  : 20 % 

d. Jumlah   : 100 % 

• Pendidikan terakhir  

a. Tidak tamat SD : 0 % 

b. Tamat SLTP : 20 % 

c. Tamat SLTA : 65 % 

d. Sarjana   : 15 % 

e. Jumlah   : 100 %  

• Pekerja 

a. Karyawan  : 10 % 

b. Wirausaha  : 40 % 

c. Ibu rumah tangga : 35 % 

d. Pelajar /mahasiswa: 15 %  

e. Jumlah  : 100 %.49  

e.  Penyajian Materi Program Agama Dan Operasionalnya 

1. Dalam program acara agama di Radio El Victor dipandu oleh Ni’mah 

Aziz, Helmy, dan Sonny. Program acara agama disiarkan dari jam 

05.30-07.00, dengan topik syiar pagi, pada hari senin- sabtu. 

Sedangakan diwaktu sore disiarkan dari jam 16.30-18.00 dengan topik 

pengajian El Victor, disiarkan pada hari senin-minggu. Dan diwaktu 
                                                 
49 Dokumentasi Dari Radio El-victor, 04 Juni 2009 Jam 10.00 Wib 
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malam disiarkan dari jam 23.00-24.00, dengan topik pengajian El 

Victor (sapaan kalam), dan disiarkan pada hari senin-minggu. 

2. Dalam program agamanya ini meliputi, syiar pagi antara lain: kajian 

tafsir, kajian figih, keluarga sakinah, pengajian El Victor, dan topik-

topik aktual. Serta problem solving, yang mana topik tersebut 

disesuaikan dengan perkembangan permasalahan sosial dan dicarikan 

solusinya yang dipandu dengan agama.50 

 Program keagamaan Islam ini mempunyai empat bentuk didalam 

penyajiannya: 

1. Dengan Ustad yang mana Ustad tersebut memberikan materi, kemudian 

memberikan waktu pada pendengar untuk bertanya melalui telepon. 

2. Penelpon yang mempunyai permasalahan ini kemudian dilempar pada 

pendengar lainnya untuk menemukan solusinya bersama-sama dan 

setelah itu dipertegas oleh Ustad. 

3. Permasalahan yang dimunculkan melalui topik, kemudian dilempar pada 

pendengar sehingga dicari problem solvingnya. 

4. Ustad langsung berceramah agama melalui radio, tanpa ada penelpon. 

 Sementara itu program acara keagamaan Islam mempunyai 4 Ustad 

yang membahas permasalahan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan 

oleh penyiar program acara, Ustad tersebut adalah: 

                                                 
50 Hasil wawancara dengan bapak Sony 04 Juni 2009 Jam 09. 00 Wib 
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1. Abdurrahman Nafis Lc, beliau ini adalah Dosen IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, sekaligus sebagai Muballig.  

2. Drs. H. Hasan Sadzili, beliau adalah Director Yayasan Nurul Falah 

Surabaya dan juga sebagai Ketua Dewan Masjid Ta’lim. 

3. Drs. H. Sukron Jazila, beliau ini seorang Muballig dan menjadi 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya, sekaligus menjadi 

Dosen di Untra (Universitas Taruna). 

4. K.H Ma’ruf Islamuddin, beliau ini adalah sorang muballig.51 

2. Profil Lembaga Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) 

  Radio suara Akbar Surabaya (SAS) FM 102, 3 MHz merupakan salah satu 

media sarana dakwah yang cukup memberikan manfaat dan harapan bagi 

kemajuan syi’ar Islam di Indonesia dan jawa timur pada khususnya. Yang 

mengedepankan nilai religi ini terletak di basement Masjid Nasional Al-Akbar 

Surabaya. Nama dari “Suara Akbar” sendiri diambil dari nama Masjid Nasional 

Al-Akbar Surabaya (MNAS) yang merupakan masjid terbesar kedua setelah 

Masjid Istiqlal di Indonesia yang cukup monumental secara fisik. Oleh karena itu 

untuk mengimbangi dan dirasa aktivitas keagamaan Islamnya tidak sebanding 

dengan kemegahan fisiknya, Radio SAS FM 1022, 3 MHz hadir untuk membantu 

menyebarkan syi’ar keagamaan Islam yang dirasa masih minim. Disamping itu 

menggingat tentang hukum sebagai seorang Muslim yang wajib untuk 

                                                 
51 Hasil wawancara dengan Abdurrahman Nafis, Selaku Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya,  04 Juni 
2009 Jam 08. 00 WIB 
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berdakwah, maka sarana Radio dianggap sangat tepat, karena merupakan salah 

satu media komunikasi yang mempunyai daya jangkau yang luas serta relatif 

murah untuk membawa kemudahan serta banyak manfaat. 

  Radio SAS FM sendiri berada dibawah naugan PT. Radio Media As-Salam 

Surabaya yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah A. 509 Surabaya yang 

didirikan dengan tujuan utama untuk pendirian Radio SAS FM 102,3 Mhz yang 

dimana untuk pelaksanaanya bekerja sama dengan Masjid Nasional Al-akbar 

Surabaya yang beralamatkan di Jl. Raya Pagesagan. 

  Mengingat radio SAS FM yang sangat di tunggu kehadiranya oleh 

masyarakat sebagai penyejuk hati, karena Radio SAS FM tidak setengah-setengah 

dalam menangani bentuk acaranya. Banyak tokoh dan ulama serta pejabat Muslim 

dan petinggi Negara berdiri dibelakangnya. Hal ini terbukti dengan 

diresmikannya siaran percobaan pada tanggal 17 agustus 2008 (Ahad, 14 sa’ban, 

1429), yang dihadiri oleh banyak tokoh, salah satunya adalah Bapak Din 

Syamsuddin. Siaran percobaan ini mengudara selama 22 jam, terhitung mulai 

pukul 03.00-24.00 wib. Pada frekuensi 102, 3 MHz. 

  Brand Image yang ingin dibwa oleh Radio SAS FM 102,3 MHZ adalah 

radio religi yang memberikan banyak informasi, baik agama maupun yang 

berguna bagi kemajuan umat Islam. Radio SAS FM sendiri bersegmentasikan 

pada kalangan menengah keatas yang berpendidikan (Intelek). Radio SAS FM 

102, 3 MHz merupakan radio swasta atau komersial dengan format siaran secara 
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umum terdiri dari program pendidikan, keluarga, budaya, ekonomi dan 

teknologi52.  

Radio SAS FM memiliki program antara lain: Request, News, dialog 

Interaktif, Talk Show dan layanan masyarakat serta musik religi, barat dan juga 

Indonesia dari pagi sampai malam. 

Adapun struktur-struktur management Radio SAS FM sebagai berikut: 

General Manager  : Ir. H. Tedjo Surjono 

Manager Keuangan : Ir. H. Syakib Abdullah 

Manager marketing : Ir.H. Eddy Soekamto 

Manger program siaran : H. Helmy M. Noor 

Kepala staff teknisi : Iin Budianto 

Sekretaris   : Prita Novaria A. 

Musik direktur  : Rahmana Isni Elmana 

Penyiar   : Rizqi Rakerisyanti 

     : Irfani Zukhrufillah 

    : Reny Masyitho 

    : Nurun Naimah 

    : Ragil Prize Ardini Anugrah 

    : Nunu Budiwasono Pujiharto 

 

 
                                                 
52 Hasil Mengutip di Radio Suara Akbar Surabaya, 02 Juni 2009: 11. 00 Wib 
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a. Visi dan Misi Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) 

1. Visi  

 Suara Akbar Surabaya (SAS) FM sebagai pengembangan syiar Islam, 

pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya menuju masyarakat yang 

berakhlak karimah dengan mengedepankan aspek informasi yang 

menyejukkan dan memberi nilai demi perbaikan umat. 

2. Misi  

• Pengembangan dakwah dan syiar Islam 

• Pengembangan pendidikan 

• Pengembangan sosial budaya 

• Pengembangan ekonomi dan bisnis.53 

b. Penentuan Program Siaran 

 Penentuan program-program acara di siarkan atas kebutuhan khalayak 

yang mencakup kebutuhan akan hiburan, pendidikan, informasi, keagamaan 

Islam untuk menuju masyarakat yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan 

rohani. 

 

 

 

 

                                                 
53 Dokumentasi Dari Radio Akbar Surabaya, 02 Juni 2009 Jam 11.30 Wib 
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 Agar lebih jelas mengenai program-program siaran yang ada diradio 

suara Akbar Surabaya (SAS) dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Jam siar Nama acara Materi Penyiar Produser

03.00-04.00 Jelang shubuh Program khusus 

religi yang berisi 

bacaan tartil 

 Al-Quran hingga 

dikumandangka 

Adzan Shubuh 

Masjid Nasional 

Al-Akbar 

Surabaya 

4.00-05.00 Kajian fajar Program kajian 

agama secara 

langsung dari 

Masjid Al-Akbar 

Surabaya 

 

05.00-07.00 Senandung pagi 

dan jurnal 

media 

Program musik 

dengan informasi 

aktual dari 

berbagai media 

cetak maupun 

internet 

Dhini /Nunu Dhini 

07.00-09.00 Dialog sosial  Nunu Nunu 



 
 
 

 

69

budaya, 

pendidikan, 

ekonomi dan 

bisnis 

09.00-12.00 Dialog keluarga 

sakinah 

Program dialog 

yang membahas 

berbagai 

program 

keluarga dan 

solusinya 

Pujiharto/ Reny Reny 

13.00-15.00 Musik dan 

informasi 

Program hiburan 

musik yang 

diseligi dengan 

beragam 

informasi aktual 

dari penyiar dan 

pendengar 

Reny Reny 

15.00-17.30 Ekspresi anak 

indonesia 

Program ekspresi 

atau unjuk 

talenta anak-anak 

Indonesia, 

Imey Imey 
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terutama tingkat 

play grup, taman 

kanak-kanak 

sekolah dasar 

secara langsung 

dari studio 

17.30-19.00 Dialog senja Program kajian 

agama secara 

langsung dari 

Masjid Al-Akbar 

Surabaya dengan 

berbagai topik 

Masjid Al-Akbar 

19.00-21.00 Syair dan syiar Program hiburan 

musik yang 

diselingi dengan 

topik menarik 

Fani /Rizky Rizky 

21.00-23.30 Musik dan 

informasi 

Program hiburan 

musik yang 

diselingi dengan 

beragam 

informasi aktual, 

 



 
 
 

 

71

dari penyiar dan 

pendengar 

23.30-24.00 Muhasabah Program ringan 

yang berupa 

refleksi sekaligus 

motivasi agar 

hidup lebih baik, 

dengan cara 

rekaman seorang 

tokoh atau 

penyiar 

Iin Budiono 

 

c. Program Agama Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) 

  Sebagai media yang akrab dikalangan masyarakat radio 

menyampaikan pesan-pesan yang didalamnya terdapat ajaran dan nilai-nilai 

Islam yang dikemas dengan format yang berbeda sehingga menghindari 

kebosanan para pendengar. 

  Macam-macam program siaran keagamaan Islam Radio Suara Akbar 

Surabaya (SAS) diantaranya adalah: 
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1) Jelang Shubuh 

Program khusus religi yang berisi bacaan taltil Al-Quran hingga 

dikumandangkanya Adzan Shubuh. Dan disiarkan mulai hari senin-

minggu, dari jam 03.00-04.00 Wib, disiarkan langsung dari Masjid Al-

Akbar Surabaya. 

2) Kajian Fajar 

Program kajian agama secara langsung dari Masjid Al-akbar Surabaya. 

dan disiarkan mulai hari selasa, kamis, dan jum’at, dari jam 04.00-

05.00 Wib, disiarkan langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. 

3) Dialog Keluarga Sakinah  

Program talk show yang membahas berbagai program keluarga dan 

solusinya. Dan disiarkan mulai hari senin-minggu, dari jam 09.00-

12.00 Wib, disiarkan langsung dari studio Radio Suara Akbar 

Surabaya (SAS). 

4) Dialog Senja  

Program kajian aktual interaktif secara langsung dari ruang utama 

Masjid Al-akbar Surabaya. Disiarkan pada hari selasa, kamis, dan 

jum’at, dari jam 17.30-19.00 Wib, disiarkan langsung dari Masjid Al-

Akbar Surabaya. 

5) Syiar dan Syair 
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Program hiburan musik dan diseligi dengan topik yang menarik. 

Disiarkan pada hari senin-minggu, dari jam 19.00-20.00 Wib, 

disiarkan langsung dari studio Radio Suara Akbar Surabaya (SAS)54. 

d. Segmentasi Pendengar 

 Dari program siaran yang akan disajikan untuk memenuhi segmen 

diwilayah gerbang khatulistiwa disusun dengan kualifikasi sebagai berikut: 

•  Jenis kelamin  

a. Pria  : 40 %  

b. Wanita   : 60 % 

c. Jumlah   : 100 % 

• Kelompok usia dibawah 15      : 10 % 

a. 15 s/d 19 thn  : 10 % 

b. 29 s/d 24 thn  : 10 % 

c. 25 s/d 29 thn  : 10 % 

d. 30 s/d 34 thn  : 20 % 

e. 35 s/d 39 thn  : 20 % 

f. 40 s/d > 50 thn  : 20 % 

g. Jumlah   : 100 % 

•  Pendidikan terakhir 

a. Tidak tamat SD  : 0 % 

                                                 
54 Hasil Wawancara Dengan Puji Harto, 11 Juni 2009: 11. 30 Wib 
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b. Tamat SLTP  : 10 % 

c. Tamat SLTA  : 15 % 

d. Akademik   : 25 % 

e. Perguruan tinggi  : 25 % 

f. Jumlah   : 100 % 

• Pekerja 

a. PNS/TNI/Polri  : 15 % 

b. Pegawai swasta  : 20 % 

c. Wiraswasta  : 15 % 

d. Pensiun   : 10 % 

e. Pelajar   : 10 % 

f. Mahasiswa  : 10 % 

g. Ibu rumah tangga  : 20 % 

h. Lainnya   : 0 % 

i. Tidak bekerja  : 0 % 

j. Jumlah   : 100.55   

e. Penyajian Materi Program Agama Dan Operasionalnya 

 Dalam program acara agama pada Radio Suara Akbar Surabaya 

(SAS), dipandu oleh Reny dan Nunu. Progarm siaran agama disiarkan dari 

jam 03.00-04.00 dan 04.00-05.00, dengan topik mengenai Jelang Subuh dan 

Kajian Fajar, disiarkan mulai hari senin-minggu. Sedangakan dari jam 09.00-
                                                 
55 Dokumentasi Dari Radio Suara Akbar Surabaya, 11 Juni 2009, Jam 12.00 Wib 
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12.00, dengan topik mengenai Dialog Keluarga Sakinah, disiarkan mulai hari 

senin-minggu. Dan dari jam 17.30-19.00, denagn topik mengenai Dialog 

senja, disiarkan mulai hari senin-minggu. 

 Dalam program agamanya ini meliputi, Jelang Subuh, Kajian Fajar, 

Dialog Keluarga Sakinah, dan Dialog Senja. Di lihat dari topik diatas, yang 

mana topik tersebut disesuaikan dengan perkembangan permasalahan sosial 

dan dicarikan solusinya yang dipandu dengan agama. 

 Program keagamaan Islam ini mempunyai empat bentuk didalam 

penyajiannya: 

1. Dengan Ustad yang mana Ustad tersebut memberikan materi, 

kemudian memberikan waktu pada pendengar untuk bertanya. Hal ini 

dilakukan langsung di Masjid Al-akbar Surabaya, dalam 

menyampaikan progam agamanya. 

2. Penelpon yang mempunyai permasalahan ini kemudian diberi solusi 

kepada penyiar, yang meyiarkan topik tersebut.  

3. Permasalahan yang dimunculkan melalui topik, kemudian dibahas 

bersama-sama dengan penyiar. 

4. Ustad langsung berceramah agama di Masjid Al-akbar Surabaya, 

dengan khalayak. 

  Sementara itu program acara keagamaan Islam mempunyai 4 

Ustad yang membahas permasalahan yang sesuai dengan waktu yang 

ditentukan oleh penyiar program acara, Ustad tersebut adalah: 
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1. Prof. Dr. K.H. Roem Rowi, beliau menyiarkan dengan topik kajian 

fajar. Pada hari selasa dan jumat. 

2. Prof. Dr. K.H. Zahro, beliau menyiarkan dialog senja, pada hari kamis. 

3. Drs. K.H. Sholeh Drehem, beliau juga menyiarkan dialog senja, pada 

hari rabu. 

4. K.H. Ghufron, beliau menyiarkan dengan topik keluarga sakinah, pada 

hari senin dan selasa.56 

B. Penyajian Data 

 Pengumpulan data di lapangan dengan penelitian yang menggunakan 

metode penelitian deskriptif ini memperoleh data-data tentang materi dakwah 

program siaran agama dan hasil dari aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Radio 

El victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS). Melalui siarannya, data-data 

tersebut dianalisis sebagai berikut: 

 Materi dakwah program siaran Agama Islam Radio El victor dan Radio 

Suara Akbar (SAS) dapat digunakan sebagai wahana belajar kepada khalayak 

luas, serta kedua Radio El victor dan Radio Suara Akbar (SAS) tersebut 

mempunyai manajemen yang professional agar materi yang disampaikan kepada 

khalayak dapat diterima dengan baik. Artinya program keagamaan Islam dapat 

digunakan oleh para pendengarnya sebagai tempat-tempat untuk saling bertukar 

pikiran dan juga mendapatkan pengetahuan baru tentang keagamaan Islam, 

sekaligus program acara agama dapat digunakan sebagai wahana. dimana 
                                                 
56 Hasil Wawancara Dengan Puji Harto 11 Juni 2009, Jam 11.00 Wib 
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pendengarnya dapat menggunakan program acara agama, untuk membantu 

memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu Radio El victor dan Radio 

Suara Akbar (SAS) mempunyai manajamen yang professional sehingga mampu 

menyuguhkan materi keagamaan Islam yang tepat sasarannya kepada para 

pendengar. 

  Dibawah ini terdapat data transkrip siaran agama Islam pada Radio El 

Victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS). 

1. Data Transkrip Siaran Agama Islam Radio El Victor 

a) Program Siaran Agama Islam Syiar pagi pada Radio El Victor. 

Tanggal  : 04 juni 2009 

Tema  : Bersuci 

Nara sumber : KH. Abdurarahman Nafis 

Materi  : - 

(Acara dibuka oleh penyiar radio El Victor, Ni’mah Aziz) 

Pengagum cinta El Victor dimanapun anda berada, selama satu jam 

kedepan, kembali saya Ni’mah Aziz di syiar pagi El Victor bersama nara 

sumber kita, Bpk KH. Abdurrahman Nafis. Seperti biasa anda bisa 

bergabung bersama kami di line telepon kami 031 8412470 / melalui sms 

dinomer 081330608194. Sebelum nara sumber kita menyampaikan 

materinya, kita dengarkan dulu sebuah tembang manis dari………….. 

(Satu buah lagu diputar hingga habis) 

(Kembali penyiar radio El Victor, Ni’mah Aziz, memberi pengantar). 
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Pengagum cinta El Victor, masih ditemani saya Ni’mah Aziz, tema syiar 

kita pagi kali ini adalah tentang thoharoh. Pengagum cinta El Victor, kita 

sudah mendapatkan sambungan telpon dengan nara sumber kita. Karena 

itu langsung kita sapa beliau. 

Ni’mah Aziz (NA): 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustad. Bagaimana 

kabar ustad hari ini? 

KH. Abdurrahman nafis: 

Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. 

NA: Ustad, sebagaimana kita ketahui, perkara bersuci atau thoharoh, 

merupakan kunci dari ibadah yang kita lakukan menjadi tidak sah. 

Sebab, itu perkara thoharoh ini menjadi penting dan vital. Karena 

itu, dalam kesempatan ini. Pak Ustad dapat menjelaskan tentang 

thoharoh tersebut. 

AN: Terimakasih, begini Mbak Ni’mah dan pendengar El Victor yang 

berbahagia. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk 

beluknya adalah termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting dan 

vital. Terutama karena diantara syarat-syarat sholat adalah seseorang 

harus suci dari hadast kecil dan besar. Sebaimana firman Allah 

dalam Surat Al- Baqoroh Ayat 222, yang berbunyi: 

)222( اْلُمَتَطهِِّريَن ِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُِّإنَّ اللََّه ُي  
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Artinya: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat 

dan Ia mencintai orang-orang suci. 

Bersih dan suci dari ayat tersebut, merupakan lambang bahwa 

manusia diwajibkan menjadi kesucian jasmani dan rohani, manusia 

Akan semakin mudah melakukan komunikasi dengan Allah, 

bagaimana kita diwajibkan untuk suci dari hadast kecil dan hadast 

besar sebelum melakukan sholat.  

NA: Lantas bagaiman kita melakukan bersuci, baik dari hadast besar 

maupun dari hadast kecil? 

AN: Sebelum kita membahas bagaimana cara kita bersuci, ada baiknya 

kita mengenal beberapa hal sebagai komponen penting dalam 

thoharoh, komponen tersebut adalah: 

Pertama, tentang alat bersuci. Kedua, cara bersuci atau dalam istilah 

figih disebut dengan kafiat bersuci. Ketiga, macam-macam dan jenis 

najis yang wajib disucikan. Keempat, sebab-sebab kita melakukan 

kegiatan bersuci. 

NA: Tentang alat bersuci, penjelasannya bagaimana pak? 

AN: Pendengar El Victor yang berbahagia, yang disebut sebagai alat   

bersuci adalah air, atau benda lain yang diperbolehkan. Seperti tanah 

dan sebagainya, yang dapat digunakan bersuci ketika ada halangan 

untuk mendapatkan air. Jadi ini rukhsoh atau keringanan dari Allah. 

Ketika tidak bisa memperoleh air untuk bersuci. 
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Pendengar El Victor, sedangkan yang kedua adalah air suci tetap 

tidak bisa untuk mensucikan sesuatu. Yang termasuk dalam jenis air 

ini adalah air yang telah berubah sifatnya karena bercampur dengan 

benda lainnya, seperti air kopi, air yang jumlahnya sedikit, juga 

termasuk air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sedikit 

dalam hal ini adalah air yang jumlahnya kurang dari dua qullah. 

Selanjutnya adalah air dari buah-buahan, air kelapa dan sebagainya. 

NA: Maaf Pak Ustad, sepertinya ada telepon yang masuk. Pengagum cinta 

El Victor, sebelum pak Ustad Nafis melanjutkan penjelasannya, kita 

temui dulu pendengar yang sudah berada ditelepon kami. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

PEN: Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh, begini mbak 

Ni’mah, Saya Ibu Halimah dari GKB, mau Tanya Sama pak Ustad. 

Karena air PDAM di tempat saya sering telat, pernah dalam satu hari 

saya hanya punya satu ember air, padahal menurut pak Ustad tadi air 

kurang dari dua qullah tidak boleh untuk bersuci. Bagaiman caranya 

agar saya bisa wudhu dengan air itu. Sekian terimakasih Mbak 

Ni’mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

NA: Walaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya 

persilakan pada Pak Ustad untuk memberi keterangan pada Bu 

Halimah. 



 
 
 

 

81

AN: Terimakasih Bu Halimah. Begini Bu... Kalau memang kebetulan Ibu 

hanya punya sedikit air, itu tetap bisa digunakan untuk berwudhu, 

bagian tubuh Ibu tidak boleh menyentuh air itu. Jadi caranya 

berwudhu dengan air sedikit, bisa dengan cara dibasuh. Demikian 

Bu Halimah. 

AN: Untuk jenis air yang ketiga, adalah air najis dan sudah pasti tidak bisa  

digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis ini adalah yang sudah 

berubah salah satu sifatnya seperti najis ketika ada air kolam, 

kemudian ada kotoran sapi yang jatuh dikolam tersebut membuat air 

berubah warnanya, maka air itu tidak boleh digunakan bersuci. 

Pendengar El Victor, jenis air yang keempat adalah air yang makruh 

dipakai untuk bersuci, yaitu apabila ada air suci dalam suatu tempat 

tertentu yang berjemur matahari sampai memanas, maka air itu 

makruh dipakai bersuci, kecuali air tersebut berada ditanah, kolam, 

dan tempat-tempat yang bukan berkarat. 

(Jinggel El Victor diputar, diikuti iklan produksi, kemudian memutar 

jiggle El Victor) 

AN : Adapun benda-benda yang digolongkan najis sebagai berikut:  bangkai 

binatang darat yang berada selain dari mayat manusia, dan diharamkan 

memakan bangkai, darah, daging babi, segala benda yang keluar dari 

dubur dan kemaluan hewan atau manusia, minum-minuman keras 

yang memabukan, semua hewan suci kecuali anjing dan babi. 
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NA: Maf, Pak Ustad, sebelum dilanjutkan sepertinya ada beberapa SMS 

yang masuk. Pengagum cinta El Victor, saya Akan bacakan satu 

pertanyaan melalui SMS yang dikirim oleh Ibu Zulaikha. 

“Ibu Zulaikha mengajukan pertanyaan, saya sering menyaksikan 

anjing-anjing milik tetangga saya dan anjing tersebut menjilati pagar 

rumah saya. Bagaimana hukum pagar rumah saya itu? Apakah najis 

apa tidak, kalau najis bagaimana” 

AN: Terimakasih Bu Zulaikha yang ada di Surabaya, begini Bu. Tentang 

anjing-anjing yang menjilat pagar rumah Ibu tersebut, otomatis pagar 

itu menjadi najis hukumnya. Dan karena itu harus disucikan, karena 

kalau tidak, keluarga Ibu yang memegang pagar yang dijilati anjing 

itu, menjadi terkena najis juga. 

Cara membersikan adalah dengan dibasuh tujuh kali dengan air suci 

mensucikan, dan salah satu basuhan itu, Ibu harus mencampurnya 

dengan debu. 

Pendengar El Victor kiranya, hanya seberapa penjelasan yang dapat 

saya berikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terimakasih pada 

Mbak Ni’mah dan pendengar sekalian. Semoga apa yang saya 

sampaikan bermanfaat. Akhir kalam Wassalamualaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh. 

NA: Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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Terimakasih kepada Bapak Ustd Nafis, pengagum cinta El Victor saya 

Ni’mah Aziz, mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatuh57. 

b) Program Siaran Agama Islam Kajian tafsir, Dengan topik “Perintah 

Berbuat Baik Dengan Sungguh-Sungguh Mencapai Berbagai Kebaikan” 

dengan Nara sumber Dr. Sumardi M.A. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pengagum cinta El Victor pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan  

mengenai perintah berbuat baik untuk mencapai kebahagiaan. 

Pengagum cinta El Victor, ketika Rasulullah SAW hijrah dari makkah 

kemadinah, dan turun wahyu memerintahkan agar kiblat menghadap 

ka’bah. Tersebar ocehan orang yang merusak nama baik Rasulullah . 

mereka menggap bahwa Rasulullah SAW. Tidak teguh pendirian, 

memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis Kebaitul Haram. 

Pengagum cinta El Victor, sehubungan dengan ini, turunlah ayat tersebut 

diatas (Q.S.2 Al- Baqarah: 177) yang menegaskan bahwa: 

 َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َءاَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َواْلَمَلاِئَكِة

َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوَءاَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّاِئِلينَ 

ِريَن ِفي اْلَبْأَساءِ َوَءاَتى الزََّآاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِب الصََّلاَة َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم

                             )177 (َوالضَّرَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن

                                                 
57 Hasil Mengutip di Radio El victor, 11 Juni 2009: 09.00 Wib  
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 Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 

orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 

menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa. (Q.S.2 Al- Baqarah: 177) 

Pengagum cinta El Victor, kebaikan yang menyebabkan diri dekat kepada 

Allah bukanlah menghadapkan diri ketimur atau kebarat. 

Kebaikan yang menurut kesungguhan hati berarti: 

1. Iman dan mengikuti petunjuk Allah, percaya Akan adanya hari kiamat, 

malaikat, kitab, dan para nabi. 

2. Dengan rasa iman, membelanjakan harta kekayaan yang dicintai 

kepada sanak keluarga, anak-anak yatim yang kehilangan orang 

tuanya, orang-orang miskin yang lemah. 

3. Mendirikan shalat sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukunnya. 

4. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan Allah. 
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5. Menepati janji dengan sempurna dalam usaha memenuhi keteraturan 

hidup dan memelihara amanat, baik yang berhubungan dengan 

masalah ibadah ataupun kehidupan sosial. 

6. Tabah dan teguh dalam mengikui perintah Allah serta menahan diri 

dari mengikuti kehendak hawa nafsu, baik didalam kesempitan, 

kefakiran, malapetaka dan peperangan. 

Pengagum cinta El Victor, mereka yang bersifat demikian itu adalah 

orang-orang yang benar-benar baik menurut Allah, Ikhlas dalam 

melaksanakan ketentuan-ketentuannya, serta menjauhkan diri dari 

perbuatan ma’siat. Mereka inilah yang disebut Muttaqien. 

Pengagum cinta El Victor, sampai disini dulu perjumpaan kita, semoga 

apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya 

Robal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya 

saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

c) Program Siaran Agama Kajian Bulan Ramadhan. Oleh Ustad Sukron 

Jazilah. 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pengagum cinta El Victor, pada kesempatan kali ini tema kita 

mengenai puasa bulan ramadhan. 

Pengagum cinta El Victor yang di muliakan Allah, puji syukur 

marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas karunia nikmat dan 
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rahmatnya, sehingga kita saat ini masih bisa bertemu kembali dalam acara 

syiar pagi. 

Pengagum cinta El Victor, mengerjakan puasa dibulan ramadhan 

adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia, kecuali orang 

yang tidak beriman kepada Allah dan belum baligh serta dalam keadaan 

gila.  

Adapun yang mewajibkan untuk berpuasa pada bulan ramadhan, 

yaitu sesuai dengan firman Allah pada Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 

183, yang berbunyi: 

)183(  َياُم َآَما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصِّ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa, (Al-Baqarah, ayat 183) 

Pengagum cinta El Victor yang berbahagia, mengenai pahala 

seluruh amalan yang telah dilakukan oleh manusia itu hanya untuk dirinya 

sendiri, kecuali puasa. Maka hanyalah Allah saja yang mengetahui 

rahasianya dan yang memberikan pahalanya. 

Apabila seseorang dalam mengerjakan puasa, merasa takut jatuh 

sakit, dan bertambah parah pada sakitnya, maka baginya diperbolehkan 

tidak mengerjakan puasa, oleh karenanya maka kita apabila mengerjakan 

puasa karena dorongan Iman dan semata-mata iklas karena Allah maka 

dosa-dosa yang telah lewat akan meraih ampunan Allah SWT.  
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Pengagum cinta El Victor, demikian yang dapat saya sampaikan 

pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

d)  Program Siaran Agama Islam K.H. Ma’ruf Islamuddin, dengan topik 

mengenai amal yang bisa mengantar kesurga. 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pengagum cinta El Victor, pada pertemuan kali ini marilah kita 

terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, atas 

anugrah nikmat yang diberikan saat ini. 

Pengagum cinta El Victor yang berbahagia, setiap umat Rasulullah 

Muhammad SAW, pastilah mendambahkan terhadap surga yang penuh 

dengan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan, dimana 

kebahagiaan itu adalah merupakan yang sejati serta hakiki, tidak seperti 

halnya yang terdapat didunia saat ini, dimana sangat terbatas dengan 

bersifat semua serta suatu saat akan sirna. 

Pengagum cinta El Victor, bagi hamba Allah yang beriman dan 

mengerjakan seluruh amalan yang sholeh akan memasuki surga, dan 

keberadaan mereka didalamnya adalah dalam keadaan kekal dikarenakan 

baginya selama hidup didunia selalu taat terhadap perintah Allah dan mau 

meninggalkan terhadap apa  yang telah dilarang oleh Allah SWT. Jadi 

seluruh amalan-amalannya hanyalah bertujuan ingin meraih ridho dari 
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Allah SWT. Sebab itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam 

rangkah untuk mencapai dan bisa meraih surga. 

Pengagum cinta El Victor, dalam Surat Al-Baqarah tepatnya ayat 

82. Allah juga berfirman, yang berbunyi: 

)82(َوالَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  

Artinya: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu 

penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah, ayat 82.) 

Pengagum cinta El Victor. Demkian yang dapat saya sampaikan, 

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

e) Topik Aktual. Dengan Tema Basuhan Air dari Kaki Seorang Ibu. 

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Helmy  :   

Pengagum cinta El Victor, bersama saya Helmy, tema kali ini 

adalah mengenai basuhan air dari kaki Ibu, bagi pendengar yang 

ingin bergabung dengan kami silakan hubungi di nomer telpon 

kami 031 8412470. 

PEN :  

  Hallo Assalamualaikum, saya Ibu Rina, menurut saya basuhan 

air kaki Ibu itu merupakan doa bagi saya, karena dengan kita 

meminumnya kita akan mendapat pahala,dan juga saya dulu 

pernah Mas Helmy, waktu saya mau melamar pekerjaan, 
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sebelum berangkat saya meminum basuhan dari kaki Ibu, 

Alhamdulillah saya diterima kerja. Terimakasih Mas Helmy. 

Helmy :  

  Terima kasi Ibu Rina, kata Ibu Rina tadi basuhan kaki dari 

seorang Ibu      adalah pahala terhadap kita dan termasuk sebuah 

doa. 

(Pemutaran lagu dangdut dari….. ) 

Helmy :   

 Pengagum cinta el victor masih bersama saya, masih ada yang 

telpon masalah basuhan dari kaki ibu, kami masih tunggu telpon 

dari anda. 

PEN  :    

 Hallo…. Assalamualikum, 

  Helmy  :   

  Walaikum Salam, dengan sapa ini? 

PEN   :  

 Ini saya Yanto langsung saja, menurut saya basuhan kaki Ibu itu 

hanya mitos saja, karena dulu saya juga pernah meminum air 

dari basuhan kaki ibu ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa, 

itu tergantung dari yang diatas yaitu Allah. Terimakasih 
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HELMY  :     

Pengagum cinta El Victor, menurut bapak Yanto kalau 

basuhan dari kaki Ibu adalah hanya sebuah mitos saja. Kalau 

menurut saya basuhan kaki Ibu itu adalah sebuah Doa, masalah 

diterima atau tidak kita serahkan kepada Allah. 

HELMY :   

Pengagum cinta El Victor, sampai disini dulu perjumpaan kita, 

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh58.  

2. Data Transkrip Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) 

a) Program Siaran Agama Islam Kajian Fajar, dengan topik keteladanan 

Rasulullah SAW, Oleh Prof. Dr. K.H. Roem Rowi di Masjid Al-akbar 

Surabaya.  

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

  Para Pendengar Rahimakumullah, pertama-tama marilah kita 

panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita 

masih diberikan nikmat, rahmat oleh Allah. Nikmat berupa kesehatan 

sehingga kita bisa melakukan perintah Allah SWT. 

  Sholawat serta Salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan 

kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa 

membedakan mana yang haq dan mana yang batil dan semoga kita 

nantinya mendapat syafa’at dari beliau, Amin Ya Robbal Alamin. 
                                                 
58 Hasil Mengutip dari Radio El Victor, 23 Juni 2009: 09.00 Wib 
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  Para pendengar Rahimakumullah setiap umat Islam berada 

dalam rabiul awal mereka pasti mengenang kembali kebesaran Allah 

SWT. Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang arif dan bijaksana. 

Beliau sangat lemah lembut dan tegas, terhadap semua pelanggaran, oleh 

karena itu beliau diangkat Allah sebagai Imamnya para Nabi dan Rasul, 

sebagai pemimpin yang sangat mulia, dan sukses dari berbagi segi. Beliau 

merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia di dunia. Sesuai 

dengan zaman sekarang ini, kita sulit menemukan pemimpin seperti 

Rasulullah. Karena yang terjadi seperti dinegara Kita ini, mereka tidak 

serius dalam membela kebenaran dan keadilan serta memberantas 

kemungkaran, ketidak adilan dalam menegakkan hukum, mereka tidak 

menjalankan amanah sesuai tuntunan Allah Swt.  

  Para pendengar yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam 

Surat Al-Ahzab Ayat: 21.  

)21(َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َآاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَآَر اللََّه َآِثيًرا  

Artinya: setiap orang mendambahkan kebaikan, namun tidak semua 

orang yang mengetahui jalan Allah menuju kebaikan. (Al-Ahzab Ayat: 

21). 

  Al-ghazali dalam karya terbesarnya Ihya’ulumuddin 

menegaskan: ketahuilah bahwa kebahagiaan adalah mengikuti dan meniru 

Sunnah Rasulullah dalam segala hal. Perlu diketahui semua pemimpin 
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bangsa kalau sepanjang sejarah Rasulullah tidak pernah ada ruang 

tersimpan, begitu hebatnya keteladanan Rasulullah, begitu besar jiwa 

kepemimpinannya, dan senantiasa memikirkanya dan mementingkan 

kepentingan umatnya. Hal ini seharusnya dimiliki oleh setiap manusia 

yang menjadi pemimimpin sehingga terwujudnya pemimpin yang baik, 

karena Rasulullah dijadikan suri tauladan dalam segala aspek 

kehidupannya. Demikian uraian kami tentang keteladan Rasulullah SAW. 

Yang patut untuk dicontoh oleh kita pada umumnya dan para pemimpin 

yang Akan datang khususnya agar negara kita menjadi Negara yang adil 

dan makmur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum 

Warahmatullahi wabarakatuh59. 

b) Program siaran dialog senja, dengan topik orang yang akan masuk surga 

Dengan nara sumber Prof. Dr.  K.H. Zahro 

      Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Saudara sekalian yang berbahagia. 

  Melalui mimbar ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan 

puji syukur kepada Allah SWT, atas karunia nikmat yang diberikan pada 

kita, sehingga saat ini kita masih bisa mengikuti acara ini dengan baik. 

Dan atas kehadiran kita ditempat ini mendapat Ridha darinya. 

  Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada nabi 

Muhammad SAW, dimana beliaulah yang telah mendakwahkan Islam 
                                                 
59 Hasil Mengutip dari Radio Suara Akbar Surabaya, 02 Juni 2009: 11.00 Wib 
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hingga manusia mengetahui yang benar dan yang salah dan semoga kita 

tergolong umatnya yang setia. 

 Saudaraku sekalian yang  berbahagia. 

  Setiap hamba Allah yang benar-benar beriman pastilah ingin 

agar menjadi penghuni surga. Allah telah menerangkan dalam firamanya 

pada Surat Al-Baqarah tepatnya ayat 82, yang berbunyi: 

)82(ِذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَنَوالَّ  

Artinya: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu 

penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah, ayat 82) 

 Saudaraku sekalian yang berbahagia. 

  Jadi jelaslah bagi kita, bahwa yang pasti akan masuk surga 

ialah orang yang beriman dan beramal sholeh. Dan apa yang telah 

dikerjakan bagi seorang hamba Allah berupa kejahatan akan mendapat 

balasannya. Serta baginya tidak akan mendapatkan seorang penolong dari 

siapa dan manapun selain dari Allah SWT. Lebih jelasnya hal ini sesuai 

dengan firman-nya pada surat An-Nisa’ tepatnya ayat 123-124, yang 

berbunyi: 

َوِليًّا َوَلا َنِصيًرا َلْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َوَلا َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه َوَلا َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه  

)124(َجنََّة َوَلا ُيْظَلُموَن َنِقيًراَوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن َذَآٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْل  (123) 

Artinya: (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang 

kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa 

yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan 
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kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong 

baginya selain dari Allah.(123) Barangsiapa yang mengerjakan amal-

amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, 

maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau 

sedikitpun.(124) (An-Nisa’ . ayat 123-124) 

 Saudaraku yang berbahagia 

  Demikian juga bagi orang yang pasti akan masuk surga yaitu 

bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir disertai 

keimanannya itu dengan mendirikan shalat membayar zakat, dan 

merasakan takut hanya kepada Allah SWT. 

 Saudaraku yang berbahagia. 

  Dan selama hidup didunia bagi orang-orang yang beriman akan 

berusaha agar tidak mengerjakan larangan Allah menjauhkan dari agar 

tidak mengerjakan berbagai macan kejahatan, kecuali dosa yang kecil. Hal 

ini lebih jelasnya mari kita perhatikan firman Allah pada surat An- Najm 

tepatnya ayat 32 berbunyi: 

)32(الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َآَباِئَر اْلِإْثِم َواْلَفَواِحَش ِإلَّا اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة  

Artinya: (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji 

yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu 

Maha Luas ampunanNya. (An- Najm, ayat 32) 

 Saudaraku yang berbaahagia. 
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  Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, 

akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu. 

c) Program siaran agama Islam keluarga sakinah, dengan topik Akhlak 

Remaja Muslim. 

  Bacalah buku-buku Islam yang bermutu, majalah-majalah 

Islam, dan bisakan juga membaca hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. 

Dari semenjak muda. Pandai dalam ilmu agama berarti merintis jalan 

terbaik menuju surga. Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: “Barang 

siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, akan Allah jadikan dirinya 

ahli dalam soal agama”. 

  Mendidik anak yang Islami harus dibentuk dan dimulai sejak 

usia dini, dan harus dijaga pada usia remaja. Pada masa remaja rentan 

sekali terjadi kerusakan akhlak yang berpengaruh terhadap aqsidah para 

remaja Muslim. Jika pada masa ini akhlak dapat terjaga, Insya Allah 

dimasa dewasa aqidahnya akan tetap benar dan baik. 

   Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar 

masa muda terlindungi dari kerusakan akhlak, antara lain: 

1. Bicara Dengan Benar Dan Baik. 

 Seorang Muslim harus berbicara dengan akal sehat, harus 

bicara dengan benar dan bijaksana. banyak berzikir dan berdoa lebih 

diutamakan dari pada membicarakan keburukan orang lain. Allah 

berfirman yang artinya:’’Wahai orang –orang yang beriman, 
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bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, 

semoga Allah memperbaiki amal perbuatan kamu dan mengampuni 

dosa-dosa kamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-nya 

berarti ia mendapatkan kemenangan yang besar.’’(Al-Ahzaab: 70-71). 

2. Pandai Menggunakan Waktu 

 Seorang Muslim pantang membuang waktu untuk bermain dan 

melakukan hal yang tak berguna. Seorang Muslim lebih baik 

menggunakan waktunya untuk beribadah, membaca Al-Quran dan 

mengaji, dari pada nongkrong, nonton film atau begadang. Allah 

berfirman : “ demi massa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati supaya menaati 

kebenaran dan nasehat-nasehat supaya menetapi kesabaran. “(Al-Ashr 

1-5). 

3. Jangan Banyak Melamun Dan Berkhayal 

 Muslim yang kuat adalah selalu ingat akhirat dan bekerja 

keras. Sebaliknya, Muslim yang lemah adalah yang hanyut karena 

nafsu dan suka berkhayal. Rasulullah SAW. Bersabda yang artiny: 

“orang yang kuat adalah yang menunduhkan nafsunya dan ingat 

kepada akhirat. Orang yang lemah adalah yang memperturutkan hawa 

nafsunya dan banyak berkhayal. “(HR. Bukhari). 

4. Memilih Teman Bergaul Yang Baik 
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 Seorang Muslim hendaknya memilih teman yang baik 

akhlaknya, berbudi luhur, taat pada ajaran Islam, meskipun dari 

keluarga miskin dan bukan atas dasar kekayaan. Nabi Muhammad 

SAW. Bersabda yang artinya: “perumpamaan teman baik itu ibarat 

tukang minyak wangi. Kita bisa membeli daganganya, kalau tidak 

paling sedikit kita mendapat wanginya. Perumpamaan teman jelek itu 

seperti pandai besi. Pakaian kita bisa terbakar, bisa terganggu, paling 

tidak terkena baunya.” (HR. Bukhari). 

Inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akhlak Muslim agar 

aqidahnya tetap terjaga. 

d) Program siaran agama Islam syiar-syair, dengan topik mengenai 

pemimipin dalam Islam. 

Talk 1 

  Pendengar, menjadi seorang pemimipin tidaklah suatu hal yang 

mudah, karena ketika kita menjadi pemimpin, tanggung jawab yang kita 

pegang pun akan semakin besar. Apalagi kita berusaha untuk bisa menjadi 

orang yang mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. 

Rasulpun pernah bersabda “setiap kalian adalah pemimipin dan 

bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, seorang penguasa adalah 

pemimimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka, seorang 

Istri adalah seorang pemimipin dirumah suaminya dan dia bertanggung 
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jawab atasnya. Seorang hamba sahaya adalah penjaga harga tuanya dan 

dia bertanggung jawab atasnya. (HR. Bukhari). 

Talk 2 

Beberapa kriteria pemimipin dalam Islam antara lain, adalah: 

1. Tidak meminta jabatan, atau menginginkan jabatan tertentu. 

“Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada 

seseorang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang sangat 

berambisi untuk tidak mendapatkanya” (HR. Muslim). Tentunya 

jangan sampai kita terlalu berambisi menginginkan suatu jabatan 

tertentu hingga menghalalkan segala cara. 

Tapi jika tidak ada lagi kandidat atau bahkan tugas kepemimipinan 

akan jatuh pada orang yang tidak amanah dan akan lebih banyak 

membawa madhorot dari pada manfaat. 

Tentunya kita bisa meminta jabatan tersebut. Dengan catatan bahwa 

amanah kepemimipinan dilakukan dengan: 

a. Ikhlas 

b. Amanah 

c. Memiliki keunggulan dari para competitor lainnya 

d. Menyebabkan terjdinya bencana jika dibiarkan jabatan itu 

diserahkan pada orang lain. 
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Talk 3 

2. Kuat dan Amanah 

3. Professional 

“Sesungguhnya Allah sangat senang pada pekerjaan salah seorang 

diantara kalian jika dilakukan dengan professional “(HR: Baihaqi) 

4. Tidak Aji Mumpung Karena KKN 

Rasulullah SAW, bersabda “Barang siapa yang menempatkan 

seseorang karena hubungan kerabat, sedangkan masih ada orang yang 

lebih Allah ridhoi, maka sesungguhnya dia telah menghianati Allah, 

Rasul-nya dan orang Mukmin “HR.  Al- Hakim”60. 

  Perbandingan Materi Dakwah Program siaran  Agama Islam Pada 

Radio El Victor Dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS). Dibawah ini terdapat 

persamaan dan perbedaan materi dakwah program siaran agama Islam Pada Radio 

El Victor Dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS). 

  Persamaan Materi Dakwah Program Siaran Agama Islam Pada Radio 

El Victor Dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS). 

 

No 

 

Radio El Victor 

Radio Suara Akbar Surabaya 

(SAS) 

 

Keterangan 

1. K.H Abdurahman Nafis 

Lc, membahas masalah 

Feny dan Risky, membahas 

mengenai pemimipin dalam 

Sama-sama 

menyiarkan 

                                                 
60 Hasil Mengutip, Siaran Program Agama Di Radio Suara Akbar Surabaya (SAS), 23 Juni 2009. Jam 
11.00 Wib 
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fiqih, dalam hal ini 

mengenai thoharoh, mulai 

jam 06.00-07.00, setiap 

hari selasa. 

(materi mengenai syari’ah) 

Islam, mulai jam 19.00-

20.00, setiap hari senin-

minggu. 

(Materi Mengenai Syari’ah) 

mengenai materi 

Syari’ah 

2. K.H Sumardi M.A 

membahas mengenai 

perintah berbuat baik 

dengan sungguh-sungguh 

mencapai berbagai 

kebaikan, mulai jam 

06.00-07.00, setiap hari 

selasa dan jum’at. 

(materi mengenai akhlak) 

Reny Masyitho, membahas 

mengenai keluarga sakinah, 

dengan topik remaja 

Muslim, mulai jam 12.00-

13.00, setiap hari senin-

minggu. 

(Materi Mengenai Akhlak) 

Sama-sama 

menyiarkan 

mengenai materi 

Akhlak 

3. K.H Sukron Jazilah, 

membahas mengenai bulan 

ramadhan, (perintah 

menjalankan puasa di 

bulan romadhon) mulai 

jam 06.00-07.00, setiap 

hari kamis. (Materi 
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Mengenai Syari’ah)  

4. K.H Ma’ruf Islamuddin, 

membahas mengenai amal 

yang bisa mengantar kita 

kesurga, (perintah beramal 

sholeh dan patuh kepada 

Allah) mulai jam 16.30-

17.30, setiap hari senin-

minggu. 

(Materi Mengenai Aqidah) 

Prof. Dr. K.H Roem Rowi, 

membahas mengenai 

keteladanan Rasulullah 

SAW, mulai jam 04.00-

05.00, setiap hari selasa, 

kamis dan jum’at. 

(Materi Mengenai Aqidah) 

Sama-sama 

menyiarkan 

mengenai materi 

Aqidah 

5. Bapak Sony dan Helmy, 

membahas mengenai 

masalah aktual, dengan 

topik basuhan dari kaki 

seorang ibu, mulai jam 

06.00-07.00, setiap hari 

senin, sabtu, dan minggu. 

(Materi Mengenai Akhlak) 

Prof. Dr. K.H Zahro, 

membahas mengenai orang 

yang akan masuk surga, 

mulai jam 17.30-19.00, 

setiap hari selasa, kamis dan 

jum’at. (perintah untuk 

beriman kepada Allah) 

(Materi Mengenai Akhlak) 

Sama-sama 

menyiarkan 

mengenai materi 

Akhlak 
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 Perbedaan Program Siaran Agama Islam Pada Radio El Victor Dan Radio 

Suara Akbar Surabaya (SAS). 

No Radio El Victor Radio Suara Akbar Surabaya 

(SAS) 

Keterangan 

1. Dalam menyampaikan 

sebuah pesan dakwah 

Radio El Victor lebih 

kepada metode ceramah 

dan berinteraktif (Tanya 

jawab) sama pendengar. 

Dalam menyampaikan 

pesan dakwah. Radio 

Suara Akbar Surabaya 

(SAS) lebih condong 

dengan menggunakan 

metode ceramah 

langsung di Masjid Al- 

Akbar Surabaya tanpa 

dialog sama pendengar, 

kecuali di program 

keluarga sakinah, syair 

dan syiar penyiar 

menyiarkan program 

agamanya dengan 

berinteraktif sama 

pendengar. 

 

Radio El Victor 

dan Radio Suara 

Akbar Surabaya 

(SAS) berbeda 

dalam cara 

menyampaikan 

pesan dakwah. 

Kalau Radio El-

Victor cara 

penyampaian pesan 

dakwahnya dengan 

berinteraktif sama 

pendengar. 

Sedangkan radio 

Suara Akbar 

Surabaya (SAS) 

cara penyampaian 
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pesan dakwahnya 

dengan metode 

ceramah tanpa 

berinteraktif sama 

pendengar. 

 Dilihat dari persamaan dan perbedaan materi dakwah program siaran 

agama Islam pada Radio El Victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS), maka 

peneliti lebih memfokuskan kepada materi dakwah mengenai akhlak karena 

akhlak merupakan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu 

sebelum melakukan perbuatan atau tindakan yang lebih jauh maka seharusnya 

memperbaiki  akhlak (tingkah laku) itu sendiri. 

C. Analisis Data 

Data lapangan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini dimaksudkan 

untuk mewujudkan data-data deskriptif yaitu dengan menggunakan analisis secara 

induktif. Analisis induktif digunakan karena beberapa alasan pertama, proses 

deduktif lebih dapat mengemukakan kenyataan-kenyataan data yang terdapat 

pada data-data. Kedua, analisis induktif lebih menguraikan latar secara penuh dan 

dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalian kepada 

suatu latar. 
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Oleh karena itu, temuan data dari hasil penelitian tersebut akan 

dibandingkan dengan tujuan akan mendapatkan suatu kesimpulan yang relevan 

selama penelitian dilakukan. 

1. Temuan Data 

 Latar belakang pesan dakwah sebagaimana yang telah peneliti 

deskripsikan diatas bahwa pesan dakwah di Radio El Victor dan Radio Suara 

Akbar Surabaya (SAS), diatas dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa 

mayoritas masyarakat Surabaya yang yang selalu disibukkan dari aktivitas 

keseharianya sehingga mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan pesan-pesan keagamaan Islam yang sifatnya langsung karena itu 

Radio El Victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) menyiarkan suatu 

program agama dengan menggunakan teknik ceramah dan interaktif (Tanya 

jawab) 

2. Relevansi Temuan Dan Teori 

 Radio El Victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) merupakan 

radio swasta yang ada di Surabaya meskipun secara khusus kedua radio bukan 

sebagaian radio dakwah, akan tetapi dalam menyiarkan program acaranya 

tidak terlepas dari program acara keagamaan Islam yaitu, sebagai radio swasta 

menyelenggarakan siaran yang terdiri atas penerangan, pendidikan, dan 

hiburan, juga menyelenggarakan siaran keagamaan Islam baik dengan 

ceramah maupun dengan lagu-lagu Islami. 
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 Kedua Radio El Victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) dalam 

menyiarkan program acaranya tidak terlepas dari materi dakwahnya .Materi 

dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i kepada mad’u, 

dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi dakwah adalah ajaran 

Islam. Meliputi masalah Aqidah (keimanan), syariah (hukum-hukum Islam), 

akhlak (tingkah laku).  

  Demikian juga dengan kita melakukan dakwah berarti kita melakukan 

komunikasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh H. A.W Widjaya bahwa 

dalam berkomunikasi itu kita mempunyai satu tujuan yaitu untuk 

menyampaiakan informasi dan mencari informasi kepada mereka, agar apa 

yang kita sampaikan dapat dimengerti, sehingga komunikasi yang kita 

laksanakan dapat tercapai. 

D. Pembahasan 

  Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa pesan dakwah pada Radio 

El Victor dan Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) mempunyai persamaan dan 

perbedaan . 

  Persamaan terletak pada isi dari materi / pesan dakwah kedua-duanya 

berisi tentang aqidah, akhlak, syariah.  Hal ini nampak pada beberapa materi 

kedua program tersebut. 

  Setelah peneliti meneliti ternyata di Radio El Victor dan Radio Suara 

Akbar Surabaya (SAS) lebih cenderung pada materi dakwah yang berisi 

mengenai akhlak, sementara syariah menduduki porsi kedua dan aqidah 
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menduduki porsi ketiga. Hal ini dikarenakan materi yang di siarkan di tentukan 

oleh da’i / penyiar. Dalam hal ini da’i / penyiar sengaja mengutamakan masalah 

akhlak sebagai porsi pertama, karena akhlak merupakan tingkah laku kita sehari-

hari, maka dari itu sebelum kita melakukan perbuatan atau tindakan yang lebih 

jauh maka kita tata akhlak (tingkah laku) kita sendiri. 

  Disisi perbedaan program keagamaan Islam di Radio El Victor lebih 

kepada metode ceramah dan interaktif (Tanya jawab) sama pendengar, sedangkan 

program keagamaan Islam di Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) lebih kepada 

disiarkan dengan menggunakan metode ceramah langsung di masji al- akbar 

surabaya tanpa dialog sama pendengar, kecuali di program keluarga sakinah, syair 

dan syiar penyiar menyiarkan program agamanya dengan berinteraktif sama 

pendengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


