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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sajikan dan telah 

dilakukan penganalisaan terhadap semua data yang ada, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi Progran 

Safari Dakwah di Sultan Agung Televisi (SATV) melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Pra produksi 

Tahapan pra produksi program Safari Dakwah melalui tiga 

kegiatan sebagai berikut: 1) penemuan ide, 2) perencanaan, 

3) persiapan. Pertama, penemuan ide adalah 

tanggungjawab seluruh crew yang terlibat. Tema yang 

akan diangkat diperoleh dari pendidikan keagamaan dan 

masalah yang terjadi di masyarakat.  Atau sesuai dengan 

calender event. Kedua, perencanaan menetukan beberapa 

hal penting seperti; materi produksi, narasumber produksi, 

lokasi produksi, dan sarana produksi. Ketiga, persiapan 

yang harus ditata meliputi; penataan dekorasi, penataan 

cahaya, penataan gambar, dan penataan suara. 

b. Produksi 

Tahapan produksi program Safari Dakwah melalui satu 

kegiata yaitu pelaksanaan seluruh kegiatan liputan 

(shooting). Adapun pelaksanaan kegiatan liputan 
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(shooting) dilakukan di luar studio. Pada tahapan ini, crew 

berpatokan padan rundown acara sebagaimana pada proses 

produksi acara program televisi yang sesuai standar 

broadcast. 

c. Pasca Produksi 

Tahapan pasca produksi program Safari Dakwah melalui 

empat kegiatan sebagai berikut: 1) editing, 2) review, 3) 

penayangan, dan 4) evaluasi. Pertama, berhubung siaran 

dakwah ini ketika shooting tidak menggunakan mixer atau 

switcher, sehingga proses editing melewati tiga langkah 

yaitu editing offline, editing online dan mixing. Kedua, 

review digunakan untuk meneliti apakah ada kalimat atau 

pertanyaan yang mengandung sara dan iklan terselubung. 

Ketiga, penayangannya setiap hari pukul 12.30-13.30 

melalui sistem streaming. Keempat, evaluasinya berkenaan 

perbaikan pada kekurangan proses produksi sehingga 

proses produksi berikutnya akan semakin baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, kelebihan proses produksi 

program Safari Dakwah adalah program dapat berjalan 

dengan baik dengan keterbatan crew dan alat produksi. 

Sedangkan kekurangannya adalah, kurang manajemen 

organisasi dan waktu penayangan program yang belum 

termanajemen dengan baik. 

3. Bedasarkan hasil penelitian, televisi streaming mempunyai 

peluang dan tantangan sebagai media dakwah. Peluangnya, 
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karena televisi streaming memilik kelebihan tidak bergantung 

pada waktu, cakupannya luas, dan akses penyebarannya cepat 

sehingga masyarakat dapat kapan saja dan dimana saja 

mengakses televisi streaming dengan mudah. Sedangkan 

tantangan yang dihadapi oleh televisi streaming sebagai media 

dakwah adalah televisi streaming bergantung pada kualitas 

sinyal, kurangnya sumber daya ahli di bidang penyiaran 

streaming dapat berdampak terhadap kulaitas siaran. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian  dan memahami 

proses produksi program Safari Dakwah di SATV, maka penulis 

mengetahi keadaan yang sebenarnya yang ada di SATV terutama 

pada program Safari Dakwah. Sehingga penulis ingin 

memberikan saran-saran kepada SATV terutama program Safari 

Dakwah,sebagai berikut: 

1. Kepada pihak SATV alangkah lebih baiknya dalam 

manajemen jadwal penayangan program televisinya dibuat 

mingguan. Sehingga penonton yang ingin menyaksikan dapat 

mengetahui kapan jadwal penayangan program Safari Dakwah 

ditayangkan. 

2. Dalam proses produksi alangkah lebih baiknya menggunakan 

alat-alat produksi televisi lebih lengkap, seberti swicher dan 

mixer audio agal lebih mudah dalam proses editing. 
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3. Dalam proses penyiaran alangkah lebih baik selain 

menggunaka web dan aplikasi berbasis android juga 

disambungakn dengan  youtube, sehingga penonton dapat 

menonton kapanpun dan di manapun. 

4. Peningkatan kualitas gambar dan editing alangkah lebih 

baiknya terus di perbaiki sesuai dengan perkembangan zaman, 

agar tidak terlihat monoton. 

5. Website dan aplikasi SATV yang ada di playstore sebaiknya 

segera diperbaiki agar setiap orang dapat mengaksesnya kapan 

saja dan dimana saja. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis meyakini dan sadar bahwa apa yang penulis  tulis ini 

kurang sempurna, dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu 

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini. 

Tak lupa ucapan terimaksih kepada pihak-pihak yang 

membantu sehingga selesailah skripsi ini. Harapan penulis 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama 

bagi pengembangan keilmuan komunikasi penyiaran televisi dan 

dakwah Islam. 

 


