ABSTRAK
Nama: Yudi permana. Judul “Peranan Siaran Pro2 RRI Bandung Dalam Pengembangan
Dakwah Islam” Studi Deskriptif tentang program siaran di RRI Bandung, yang
beralamat PPdi Jl. Diponegoro No. 61 Bandung.
Dakwah pada dasarnya merupakan suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan,
tingkah laku dan lain sebagainya. Namun di era informasi dakwah Islam mesti
melibatkan media massa sebagai media dakwah. Merupakan langkah tepat bila dakwah
Islam juga dikemasmelalui Radio, seperti halnya yang di lakukan RRI Bandung, disana
terdapat beberapa program keagamaan bahkan dari sejak berdiri telah banyak
menyajikan program siaran keagamaan. Tiada lain upaya meningkatkan pemahaman
keagamaan, semisal menjauhkan diri dari sifat khurafat, melaksanakan shalat lima
waktu, dan segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk usahayang
dlakukan RRI Bandung dalam pengembangan dakwah Islam yang dilakukan RRI
Bandung, unyuk mengetahui hasil-hasil yang di capai RRI Bandung dalam
pengembangan dakwah Islam.
Efektifitas dakwah melalui radio memiliki nilai-nilai diantaranya: 1) Perubahan
kognitif, taitu perubahan yang berkaitan dengan transmisi ilmu pengetahuan,
keterampilan, dan kepercayaan contohnya: pendekatan humanistic (kemanusian),
pengetahuan dan pemahaman bertambah, sehingga keimanaan terhadap allah SWT
semakin kuat; 2) Perubahan efektif; yaitu perubahan yang terkait dengan apa yang
dirasakan dan dibenci khalayak yang berhubungan dengan emosi, perubahan yang
terkait dengan norma kesopanan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, prilaku
masyarakat semakin baik; 3) Perubahaan psikomotorik, yaitu yang berkaitan dengan
tingkah laku. Contoh: dengan adanya terpaan media masa, prilaku-prilaku obyektif akan
bertambah baik (Jalaludin Rahmat, 1989: 249-286).
Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan mendeskriptifkan program acara
yang ada di RRI Bandung. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara
Observasi, wawncara dan study pustaka. Langkah-langkah dalam penelitian ini yang
dilakukan peneliti menentukan lokasi penelitian, metode yang digunakan, jenis data,
pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini
dalam pengembangan dakwah Islam di RRI Bandung. Besarnya perhatian RRI Bandung
terhadap acara-acara keagamaan yang dikemas dalam berbagai bentuk yang berupa On
Air maupun Off Air. Bila diakumulasikan hasil yang telah dicapai RRI Bandung
sebagai berikut: 1. pelaksanaan pengembangan dakwah Islam di RRI bandung, radio
menjadi penting kehadirannya di masyarakat karena mangandung nilai-nilai yang
bermuatan sosial dan edukatif. 2. Bentuk usaha yang dilakukan RRI Bandung dalam
membantu pengembangan dakwah islam, Dalam program of air, Selalu berusaha
mengisi acara dalam moment-moment keagamaan dalam peringatan hari besar Islam
seperti : di Bulan Maulid, Rajab Ramadhan dan lain-lain.3. faktor pendukung dan
penghambat mendapat sambutan baik dari semua piahak masyarakat tanpa melihat
kelebihan dan kekurangan RRI Bandung. Penghambatnya Program acara yang sebagian
tergantung pada sponsor yang membiayaianya, sehingga dakwah Islam pun menjadi
terhambat.4. hasil-hasil yang telah dicapai RRI Bandung dalam pengembangan dakwah
Islam, mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat Bandung khususnya dalam
menyiarkan acara-acara keagamaan.
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