
 

 

ABSTRAK 

Md Amzi Yuzwan Bin Yusof, “Efek Segman “BahNgamLahTu” Radio Sabah FM Terhadap 

Perilaku Keberislaman Remaja di Beaufort Sabah ”.  

Dalam segman “BahNgamLahTu” radio Sabah FM ada berlaku interaksi komunikasi 

diantara penyiar dan pendengar melalui telefon dan pesanan. Diantara pendengar-pendengar 

segman ini ialah golongan remaja yang terdiri daripada usia 13-19 tahun. Terdapat beberapa 

hal yang harus kita perhatikan yaitu apakah terdapat efek yang berlaku melalui segman 

“BahNgamLahTu” terhadap perilaku remaja sekarang ini. Bermacam persoalan telah timbul di 

pemikiran peneliti, adakah segman ini berpengaruh terhadap perubahan perilaku keberislaman 

remaja di Beaufort Sabah? Ini karena terdapat banyak gejala-gejala sosial yang telah berlaku 

di Beaufort Sabah. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji program yang terdapat pada 

segman “BahNgamLahTu” Radio Sabah FM. Ia juga untuk meneliti perubahan perilaku 

keberislaman remaja di Beaufort Sabah setelah mendengarkan segman “BahNgamLahTu” 

seraya mengkaji hubungan program yang terdapat pada segman “BahNgamLahTu” Radio 

Sabah FM terhadap perubahan perilaku keberislaman remaja di Beaufort Sabah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang 

ditujukan kepada pemecahan permasalahan pada masa sekarang. Dalam pengumpulan data, 

peneliti melakukan penilitian lapangan untuk memperoleh data di lokasi penelitian melalui 

kuesionar, melakukan observasi di lokasi lapangan serata melakukan wawancara. Selain itu, 

dalam pengumpulan data ini juga menggunakan studi kepustakaan, dengan mempelajari buku-

buku, serta sumber yang relevan dan mendukung, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

kajian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan bentuk analisa tabel tunggal 

dan menggunakan rumus statistik deskripif. 

Hasil dari temuan program penelitian ini, menunjukkan bahwa remaja Baufort Sabah ada 

berlaku  perubahan perilaku ke arah yang baik. Sebagai mana hasil pembahasan pada skor 

keseluruhan yang di miliki adalah sanggat tinggi. Oleh yang demikian, kesimpulan penelitian 

ini membuktikan bahwa segman “BahNgamLahTu” Radio Sabah FM berpengaruh terhadap 

perubahan perilaku keberislaman remaja di Baufort Sabah. Segman “BahNgamLahTu” radio 

Sabah FM merupakan suatu bentuk pengelolaan penyiaran yang memiliki fungsi yang 

berbeda, bergerak dinamis untuk penyampaikan pesan yang berupa ajakan, seruan dalam 

rangka untuk mempengaruhi pendengar agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, 

kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama Islam. Dengan 

adanya ajaran yang berbentuk Islamik pada segman “BahNgamLahtu” siaran radio Sabah 

FM, pendengar-pendengar khususnya para remaja dapat mempelajari serba sedikit 

pengetahuan yang berkaitan dengan akhlak, moral dan etika. 


