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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan tentang persepsi masyarakat Palebon 

terhadap program siaran dakwah Islamiyah di radio Idola 92.6 FM Semarang 

yang penulis jadikan obyek penelitian, maka dari uraian diatas, penulis menarik 

suatu kesimpulan : 

Radio Idola 92.6 FM Semarang merupakan media komunikasi, yang 

pada dasarnya dijadikan alat atau media dakwah. Selain itu terlihat jelas bahwa 

radio Idola 92.6 FM Semarang ikut berperan aktif dalam menyiarkan agama 

Islam melaui program siaran dakwah Islamiyah khususnya di wilayah Palebon 

Kec. Pedurungan Kab. Kota Semarang. 

Masyarakat Palebon dalam mendengarkan program siaran dakwah 

mempunyai kecenderungan persepsi yang berbeda-beda, bahwa program siaran 

dakwah tersebut cukup bagus untuk didengarkan, karena program yang menarik 

materi terbaru, dan cara penyampaian  yang mudah diterima bagi masyarakat. 

Media radio dianggap mampu oleh masyarakat untuk menyampaikan kegiatan 

dakwah, disamping harganya relatif murah radio juga praktis dibawa kemana-

mana. Masyarakat dalam mendengarkan acara tersebut mempunyai tujuan untuk 

menambah ilmu pengetahuan agama Islam yang lebih dalam. Program siaran 

dakwah yang disiarkan di radio Idola membahas masalah fenomena dan 
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problematika yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang antara 

lain mencakup masalah pentingnya bersedekah, menyantuni anak yatim, 

membina keluarga sakinah, aqidah (keimanan) dan akhlak (tingkah laku) dengan 

memberikan contoh-contoh yang aktual sehingga mampu untuk memecahkan 

suatu masalah (problem solving) yang bertujuan untuk kebahagian di dunia dan 

di akhirat.  

Masyarakat Palebon memiliki persepsi yang cukup bagus terhadap 

program siaran dakwah Islamiyah, bagi da’i cukup kreatif dalam menyampaikan 

materi dakwah. Metode tanya jawab yang ada dalam program acara keluarga 

sakinah cukup tepat bagi masyarakat. Karena pendengar dapat bertanya langsung 

agar lebih jelas untuk memahami materi tersebut, dan metode ini sangat diminati 

oleh masyarakat, karena bersifat dua arah sehingga terjadi proses timbal balik 

(feedback) dari pendengar kepada da’i (narasumber). Maka dari itu masyarakat 

menjadi lebih aktif dalam menanggapi jawaban dari da’i dan menjadi lebih 

paham terhadap materi yang disampaikan. Dengan adanya program dakwah yang 

berkualitas, bagus serta menyajikan materi-materi terbaru (uptodate) bagi 

masyarakat, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa persepsi masyarakat 

Palebon terhadap program siaran dakwah Islamiyah di radio Idola 92.6 FM 

Semarang cukup bagus untuk didengarkan serta menambah ilmu pengetahuan 

agama Islam lebih mendalam. 
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5.2. Saran-Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan 

saran-saran untuk meningkatkan kemajuan kegiatan dakwah khususnya dakwah 

melalui radio, yaitu: 

a. Dengan adanya program siaran dakwah Islamiyah yang disiarkan di radio 

Idola 92.6 FM Semarang yang didengarkan masyarakat, khususnya 

masyarkat Palebon. Hendaknya masyarakat benar-benar memanfaatkan 

media radio tersebut untuk menambah wawasan ilmu agama, dan juga dapat 

lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan demikian tingkah laku 

pendengar akan terkontrol dengan kebiasaan selalu mengingat Allah SWT, 

serta tingkat kepekaan sosial kita kepada masyarakat lebih diutamakan. 

b. Bagi para da’i agar mampu menciptakan metode baru yang sekiranya 

menarik perhatian pendengar sehingga dakwahnya lebih bagus dan digemari 

masyarakat. 

c. Para da’i hendaknya punya perhatian lebih tehadap perkembangan dunia 

broadcast khususnya berdakwah melalui radio, terus meningkatkan 

kemampuan dan kualitas terbaik untuk kemajuan masyarakat dan pemuda-

pemudi penerus bangsa, serta mampu membuat imajinasi dalam diri 

pendengar agar pendengar selalu tetap mendengarkan program siaran 

dakwah Islamiyah. 
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d. Bagi pengelola atau crew radio Idola 92.6 FM Semarang hendaknya jangan 

basan-bosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat 

disekitarnya. 

e. Jagalah kekompakan tim untuk menyongsong kemajuan serta kesuksesan 

yang gemilang. 

 

5.3. Penutup   

Sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah SWT, 

selalu bersujud dan mengucap syukur atas limpahan rahmat dan karunia-NYA 

sehingga diberikan terang hati dan juga terang pikiran untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini, walaupun jujur penulis akui, karya ini masih dalam 

keterbatasan pemikiran, keilmuan dan kesempurnaan 

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia 

memberikan bantuan, bimbingan, arahan, nasehat, semangat, kritik dan saran 

serta motivasi. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tanpa halangan 

suatu apapun. 

Besar harapan penulis semoga karya skripsi yang berjudul “Persepsi 

Masyarakat Palebon Terhadap Program Siaran Dakwah Islamiyah Di 

Radio Idola 92.6 FM Semarang” memberikan sumbangan yang berarti bagi 

khazanah dakwah melalui media radio. 
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Tentunya demi kemajuan dan pengembangan keilmuan terhadap diri 

penulis, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan penulis pada khususnya Amin Ya Rabbal Alamin ………….!!!! 


