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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai radio komunitas 

dakwah MBS (mitra berdakwah dan sholawat) FM 107.8 Mhz ditinjau dari 

regulasi penyiaran dapat disimpulkan bahwa penyiaran dakwah di radio 

MBS FM adalah: 

1. Program Siaran Dakwah 

Radio MBS FM membuat program siaran kurang sesuai dengan 

Regulasi Penyiaran yang ada. Hal ini terlihat dari program-pogram 

siaran yang keseluruhannya kurang sesuai dengan beberapa pasal dalam 

regulasi penyiaran. Namun program siaran yang dipilih merupakan 

program yang berbobot dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

pendengar. Pendengar terdiri dari komunitas kampus IAIN Walisongo 

Semarang dan masyarakat sekitar kampus yang terdiri dari ibu rumah 

tangga, pedagang dan pengusaha kecil yang jaraknya masih terjangkau 

oleh radio MBS FM yakni yang masih dalam radius 5 km terhitung dari 

studio radio MBS FM.  

2. Materi Program Siaran Dakwah 

Radio MBS FM mempunyai materi dakwah yang cukup ideal. 

Materi dakwah yang ada adalah aqidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, 

pendidikan, sosial, kebudayaan, kemasyarakatan, amar ma’ruf dan nahi 
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munkar. Dari keseluruhan materi program siaran yang ada hanya dua 

program siaran yang kurang sesuai dengan regulasi penyiaran.  

 

5.2  Saran-Saran/ Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat 

sebuah radio komunias dakwah Radio MBS memiliki penyiaran dakwah yang 

cukup bagus, hal itu dilihat dari program-program acara yang ada. Meskipun 

demikian ada beberapa masukan yang ingin peneliti rekomendasikan, 

diantaranya: 

1. Radio MBS harus lebih kreatif lagi dalam menciptakan program siaran 

dakwah agar tujuan awal pendirian radio ini dapat tercapai. 

2. Radio MBS harus lebih jeli lagi dalam membuat program siaran dakwah 

agar program siaran yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan 

komunitasnya. 

3. Materi program siaran dakwah yang disajikan oleh radio MBS FM harus 

ditinjau kembali sebelum disiarkan agar dapat sesuai dengan visi misi 

radio MBS FM itu sendiri. 

 

5.3 Penutup 

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Peneliti 

sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan 

kritik yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan karya 

yang sederhana ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia 
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penyiaran khususnya penyiaran radio komunitas dakwah kedepan. Wallahu 

a’lam bissawab. 

  


