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Islamiah Melalui Acara Zona Qosidah di Radio PAS FM 101 Pati  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dakwaah islamiah 

di radio PAS FM 101 Pati, acara Zona Qosidah di radio PAS FM 101 Pati, 

serta hasil dakwah islamiyah melalui acara Zona Qosidah di radio PAS 

FM 101 Pati. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Informan atau 

subjek penelitian kualitatif ini berjumlah 7 orang terdiri dari 1 direktur 

radio, 6 anggota kreator produksi program radio yaitu manajer produksi, 

program direktur, musik direktur, produser,  penyiar, dan pendengar. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif (descriptive 

research) yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau 

fenomena-fenomena apa adanya.  

Hasil penelitian kualitatif ini menemukan beberapa hal. Pertama, 

Dakwah islami melalui acara keagamaan yang dilaksanakan radio PAS 

FM 101 Pati melalui acara Zona Qosidah, Lentera Iman, Tafsir Al-Qur’an, 

Tadarus Al-Qur’an, Sentuhan Qolbu Al-Hikam telah sesuai dengan tujuan 

dari dakwah dan mampu menyampaikan pesan dakwah yang meliputi 

pesan akidah, pesan syari’ah, dan pesan akhlak. Kedua, Acara Zona 

Qosidah di radio PAS FM menampilkan lagu-lagu yang syairnya sarat 

dengan makna, seperti lagu dengan judul Perdamaian, Kuncinya Surga, 

dan Sedekah yang isinya mengajak ke amar makruf nahi munkar, dan 

perbuatan yang berakhlakul karimah. Acara Zona Qosidah sudah melalui 

tahap perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi, yang menjadi penunjang 

keberhasilan acara tersebut. Ketiga, Hasil dakwah islamiah melalui Acara 

Zona Qosidah adalah penyampai pesan dakwah islami melalui lirik 

lagunya bisa dikatakan sudah sangat efektif dan efisien. Dengan Qosidah 

memberikan pesan dakwah bagi pendengarnya,yaitu dapat menambah 

keimanan, Syair yang terkandung dalam Qosidah mampu memberikan 

semangat orang untuk beribadah dan taat terhadap Allah serta Rasulnya, 

memberikan semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi maksiat, 

pendengar  mau bertindak amar ma’ruf dan nahyi munkar, memberikan 

semangat agar memiliki etos kerja tinggi dan berjiwa patriotis, 

memberikan pengajaran agar menjauhi gaya hidup mewah serta berbuat 

riya, memberikan pengetahuan untuk selalu tabah dan tegar dalam 

menjalani kehidupan. 
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