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Melalui komunikasi manusia bisa mengekpresikan dirinya kepada orang 

lain dan bisa membantu mengembangkan kepribadian masing-masing. para ahli 

komunikasi dan psikologi berpendapat bahwa kegagalan komunikasi bisa dapat 

berakibat fatal salah satunya menyebabkan frustasi bahkan timbulnya penyakit-

penyakit jiwa. Agama Islam memberi perhatian yang serius dalam berkomunikasi, 

beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan konsep pola-pola berkomunikasi yang dapat 

digunakan individu untuk menjadi pedoman berkomunikasi satu sama lain. 

Penelitian ini dilakukan pada subyek yang berprofesi sebagai penyiar radio ajang 

duet yang memiliki fokus penggunaan komunikasi secara interpersonal antar 

partner siaran dan saling berbagi informasi satu sama lain. 

 

Tujuan penelitian mengidentifikasi pola komunikasi interpersonal 

perspektif Islam pada program siaran di radio Dhirgantara Best Station 101,9FM 

Banjarmasin, mendeskripsikan pola komunikasi interpersonal perspektif Islam 

pada para penyiar ajang duet, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pilihan pola komunikasi interpersonal perspektif Islam oleh para penyiar ketika 

siaran ajang duet di Radio Dhirgantara Best Station 101,9FM Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 4 orang dengan kriteria yaitu, penyiar laki-laki maupun 

perempuan, beragama Islam, masih bekerja atau siaran di Radio Dhirgantara Best 

Station 101,9FM Banjarmasin dan memiliki jadwal siaran ajang duet. Selain itu 

peneliti juga menambahkan 1 significant other untuk lebih memperdalam dan 

memperjelas data yang diperlukan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 (dua) program ajang duet yang 

menerapkan komunikasi interpersonal dalam perspektif Islam, yaitu dBs Most 

Popular & dBs Popcorn. Sedangkan para penyiar ajang duet ditemukan 

penerapan pola komunikasi interpersonal perspektif Islam meliputi Qaulan 

Sadidan, Qaulan Maysura, Qaulan Layyinan, Qaulan Kariman, Qaulan 

Ma’rufan, dan Qaulan Baligh. Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan pola 

komunikasi tersebut berasal dari luar diri para penyiar ajang duet di mana 

lingkungan yang membentuk para penyiar ajang duet menerapkan pola-pola 

komunikasi perspektif Islam, dan penemuan lain masing-masing penyiar ajang 

duet merasa senang dalam menerapkan pola-pola komunikasi tersebut. 

 


