
 

 

ABSTRAK 

Rivan Malik Kandarsyah. Pengaruh Acara Dialog Islam Radio Rama terhadap 

Motivasi   Ibadah masyarakat Mejalis Taklim Masjid Baittul Mutaqien Kota 

Bandung 

Radio merupakan alat komunikasi massa yang sangat praktis, efektif dan 

lebih effisien dan radio juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran 

agama Islam. Radio sebagai sarana  penyiaran agama juga dapat memberikan 

rangsangan terhadap persepsi atau tanggapan dan tingkah laku bagi masyarakat 

banyak. Karena masyarakat akan lebih sensitif terhadap informasi, bahkan 

informasi kemudian akan menjadi salah satu kebutuhan pokok selain kebutuhan 

sandang, papan dan pangan. Semakin banyak orang berhubungan dengan 

informasi, maka akan semakin banyak pula pengetahuan bagi dirinya. 

 Tujuan penelitian ini adalah . untuk mengetahui Metode Dakwah apa saja 

yang di gunakan dalam Acara Dialog Islam Radio Rama , Untuk mengetahui 

Materi apa saja yang di sampaikan dalam Acara Dialog Islam Radio Rama dan 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Program Acara Dialog Islam di Radio 

Rama terhadap Motivasi Ibadah Masyarakat pada Majelis Taklim Masjid Baittul 

Mutaqien 

Meode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi, yang 

digunakan untuk mengetahui sejauhmana (bagaimana) variasi faktor keterkaitan 

dengan variasi pada faktor lain, jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data 

kuantitatif, sumber data didasarkan pada sumber data primer yaitu Penceramah 

siaran Dialog Islam Rama  dan hasil angket yang diberikan kepada masyarakat 

Majelis Taklim Masjid Baittul Mutaqien Kota Bandung dan sumber data primer 

berupa diperoleh dari buku-buku yang menunjang terhadap penelitian, sedangkan 

pengumpulan data di lakukan dengan observasi, wawancara, angket dan studi 

kepustakaan 

Kesimpulan yang di peroleh adalah Terdapat pengaruh acara Dialog Islam 

Radio Rama terhadap Motivasi Ibadah Masyarakat Majelis Taklim Masjid Baitul 

Muttaqin dan besar kecilnya motivasi ibadah Masyarakat Majelis Taklim Masjid 

Baitul Muttaqin ada hubungannya atau di pengaruhi oleh tinggi rendahnya 

frekwensi mereka mendengarkan acara Dialog Islam Radio Rama, dan korelasi 

antara keduanya termasuk kuat atau sangat tinggi berdasarkan hasil penghitungan 

yang dilakukan  sebesar 66%, sedangkan sisanya 34 % dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 


