
133 
 

BAB IV  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang 

telah diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi dari 

penelitian yang dilakukan mengenai radio komunitas Saka FM dalam 

menjadi media dakwah bagi warga Kauman di Yogyakarta. Adapun 

beberapa kesimpulan yang didapat oleh penelitian ini sebagai berikut : 

1. Format stasiun yang diposisikan oleh radio Saka FM sebagai 

format radio dakwah, Meskipun program-program acaranya lebih 

seperti radio umum, namun sajian programnya tetap bernuansa 

keislaman karena radio Saka FM bermisi dakwah dalam 

menjadikan media radio sebagai media dakwah bagi warga 

Kauman khususnya.   

2. Radio Saka FM melakukan dakwah melalui program-program 

musik yang disiarkan, tidak hanya lagu-lagu religi yang diputarkan 

oleh radio Saka FM tetapi memutarkan lagu-lagu yang bergenre 

lain yang bermuatan edukasi dalam lirik lagunya. Selain itu 

memberikan informasi-informasi terhadap pendengar. Segala 

sesuatu yang mengedukasi dan bermanfaat bagi masyarakat 

Kauman khususnya bagi radio Saka FM termasuk dari bagian 

dakwah, karena dakwah tidak hanya berasal dari ilmu-ilmu agama 
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tetapi ilmu pengetahuan umum yang mengajarkan kebaikan 

termasuk dari dakwah. Akan tetapi perlunya inovasi-inovasi 

disetiap program siarannya, agar para pendengar tidak mudah 

bosan dengan program-program yang disiarkan setiap harinya.   

3. Pendanaan yang didapatkan radio Saka FM dari tahun 2012 – 2016 

sama seperti halnya dengan radio-radio komunitas lain yang hanya 

mengandalkan sumber dananya berasal dari uang kas Masjid 

Gedhe. Akan tetapi dalam memaksimalkan program-program yang 

disiarkan oleh radio Saka FM melakukan kerja sama dengan pihak 

lain ataupun mendapatkan dana dari para donatur, selain itu 

pengurus takmir masjid lebih memprioritaskan mengenai bentuk 

pendanaan untuk lebih memaksimalkan program-program yang 

disiarkan radio Saka FM.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan 

saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai cara meningkatkan 

kualitas program acara di radio Saka FM : 

1. Radio Saka FM sebagai bentuk untuk mendukung format radio 

dakwah, maka seharusnya radio Saka FM dalam membuat program 

menyesuaikan dengan format radio dakwah.  

2. Radio Saka FM sebagai bentuk untuk mendukung media dakwah 

bagi warga Kauman melalui program-program siarannya perlunya 
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dirancang lebih inovatif dalam penyampaian penyiar juga 

berpengaruh terhadap para pendengar untuk tertarik dalam 

mendengarkan program-program yang disiarkan oleh radio Saka 

FM.  

3. Saran terhadap penelitian selanjutnya untuk mencoba dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus tentang 

persepsi pendengar radio komunitas Saka FM terhadap program 

radio sebagai radio komunitas dakwah di Kauman, Yogkarta.  

 


