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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada radio 

DAIS FM Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam menentukan segmentasi pendengar , cara yang 

dilakukan radio Dais adalah melakukan riset walaupun dalam 

kenyataannya cara ini belum dilakukan dan menampung 

masukan dari masyarakat dan pendengar. Sementara ini untuk 

mengetahui khalayak pendengar radio DAIS melakukan 

telepon random dan mengirimkan pesan singkat untuk 

mengetahui darimana pendengar berasal, serta memanfaatkan 

jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Pendengar radio 

DAIS adalah umat Islam yang berada di Kota Semarang dan 

sekitarnya. 

B. Saran-saran 

Ada beberapa saran agar radio DAIS menjadi radio 

yang tidak hanya berfungsi sebagai media dakwah tetapi juga 

sebagai radio yang menginspirasi dan mendidik bagi 

pendengarnya. Ada beberapa saran antara lain: 
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1. Tahap survei atau riset yang dilakukan untuk menentukan 

segmentasi hendaknya dilakukan secara langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. 

2. Radio DAIS hendaknya melakukan kerjasama dengan 

salah satu perguruan tinggi di Semarang untuk melakukan 

riset dalam menentukan segmentasi pendengar. 

3. Radio DAIS hendaknya lebih mengoptimalkan website 

dengan ditampilkannya info-info yang update agar audien 

dapat mengetahui lebih jelas tentang radio DAIS dan 

tertarik untuk membaca info-info yang selalu update, 

karena tampilan website dan infonya sudah lama tidak di 

update. 

C. Penutup 

Alamdulillahi rabbil‘alamin atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyusunan skripsi 

ini dapat diselesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mendukung demi terselesaikannya 

skripsi ini dengan baik. 

Harapan peneliti meskipun skripsi ini sangat 

sederhana, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya bagi pembaca. Namun demikian peneliti mengakui 

bahwa dalam penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna 

perlu ada pembenahan baik dari segi isi maupun bahasannya. 
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Untuk itu peneliti minta saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dan menyempurnakan demi kebaikan peneliti di 

masa datang. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan 

semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khusunya dan 

penelitian selanjutnya pada umumnya. Amiin. 

  

 

 

  

 


