
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Terhadap Konten Dakwah pada Siaran Radio Fajar 

107.7 FM” dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyiaran dakwah di Radio Fajar 

menggunakan teknik rekaman. Sebelum siaran dakwah diudarakan kepada 

pendengar, terlebih dahulu pengelola radio melakukan rapat untuk penentuan 

tema-tema siaran yang berkonten dakwah. Pada sisi lain metode penyiaran 

dakwah yang ada di Radio Fajar terkadang dianggap monoton oleh para 

pendengar itu karena tidak adanya acara dakwah yang memang langsung 

mengundang para da’i untuk menyampaikan dakwahnya secara langsung tanpa 

menggunakan metode rekaman. Cara itu memudahkan para pendengar untuk 

saling bertanya langsung kepada para da’i yang yang sedang membawakan materi 

dakwah melalui radio. 

Radio Fajar yang berdiri sebagai radio komunitas yang berdiri dalam 

naungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah memberikan kepuasan 

tersendiri terkhusus kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

ini sebagai media hiburan, informasi dan pendidikan. Terkait dengan konten 

dakwah yang disiarkan oleh Radio Fajar juga menurut mahasiswa FUAD yang 

penulis dapatkan melalui wawancara bahwa Radio Fajar cukup memberiakan 

kepuasan program mulai dari tema-tema yang diangkat bervariasi, mendidik, 

inovatif, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini. 



 

B. Saran - Saran 

Ada beberapa saran untuk kemajuan Radio Fajar dalam menyiarkan 

dakwah agar kedepannya bisa lebih maju dan berkembang, yaitu : 

1. Pengelola Radio Fajar hendaknya lebih kreatif dalam menvariasikan siaran 

dakwahnya sehingga tidak terkesan monoton dan membosankan. 

2. Hendaknya pengelola Radio Fajar lebih berkreasi dalam menciptakan siaran 

dakwah karena siaran dakwahnya hanya bersifat rekaman tidak ada feed back 

dari pendengar. 

3. Hendaknya pengelolah Radio Fajar menambah lagi jam siarnya khususnya 

siraman rohani, karena presentasi penyiaran dakwah sedikit dibandingkan 

dengan hiburan yang presentasinya lebih banyak. Penambahan siaran dakwah 

akan membawa manfaat bagi pengelola radio karena mayoritas pendengarnya 

adalah Civitas Akademika IAIN Kendari, jadi siaran dakwah bisa menambah 

pengetahuan tentang agama menyangkut kehidupan dunia dan akhirat untuk 

pendengar sehingga tetap memilih Radio Fajar sebagai radio nomor satu di 

Kendari. 

 

C. Penutup 

Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Untuk itu, penulis berharap semoga dari pengetahuan yang minim 

serta keterbatasan lainnya, dapat memberikan sumbangan bagi khasanah dakwah 

melalui radio dalam perkembangan teknologi. 
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