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BAB V 

P E N U T U P 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Respon Masyarakat 

Sedan-Rembang terhadap Siaran Keagamaan di Radio 

Yespeace FM Sedan-Rembang, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat memberikan respon yang positif terhadap radio 

Yespeace FM sebagai siaran keagamaan. Hal itu 

berdasarkan program keagamaan yang disajikan oleh radio 

Yespeace FM dapat memenuhi kebutuhan minat 

masyarakat, seperti breaking news, Ngaji Tafsir Jalalain 

bersama KH Maimoen Zubair, dan Tanya Jawab Hukum 

Islam. Masyarakat menilai bahwa program keagamaan 

tersebut turut memberikan pengetahuan dan wawasan 

tentang keagamaan, sehingga menambah ilmu 

pengetahuan. Selain itu masyarakat mengungkapkan bahwa 

program acara keagamaan lebih mendominasi, masyarakat 

memberikan respon positif tersebut atas dasar suka yang 

menimbulkan ketergantungan akan pengetahuan 

keagamaan dari masyarakat. 

Respon positif dari masyarakat ini yang akan menentukan 

eksistensi radio Yespeace FM dan minat dengar serta 

partisipasi terhadap program keagamaan yang disajikan.  

2. Eksistensi radio Yespeace FM sebagai siaran keagamaan 

dalam  pandangan masyarakat dinilai baik, masyarakat turut 

merasakan bahwa keberadaan radio Yespeace FM dapat 

memberikan dampak positif. Radio Yespeace FM dalam 

menyajikan program acaranya baik keagamaan maupun 

hiburan, selalu saja menyelipkan kajian keagamaan seperti 

Murottal Al-Qur’an, Refleksi Aswaja dan Paham NU 

terkini, serta breaking news. Dengan adanya penyelipan 

program keagamaan tersebut, pengetahuan dan wawasan 

keagamaan masyarakat juga turut bertambah selain 

mendapat pengetahuan dari program acara Ngaji Kitab 

Tafsir Jalalain bersama K.H. Maimoen Zubair dan Tanya 

Jawab Hukum Islam. Selain itu, penjelasan yang mudah 

dipahami dan detail dari pembawa maupun pengisi acara 
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juga menjadi faktor penting dalam menyampaikan 

pengetahuan maupun pesan keagamaan kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat faham dan mengerti serta tidak 

menimbulkan kesalahan penafsiran maupun menyesatkan 

akidah.  

3. Upaya peneliti dalam menjaga respon  masyarakat terhadap 

siaran keagamaan radio Yespeace FM yaitu dengan 

melakukan pendekatan informatif. Untuk menjaga respon 

masyarakat tentang radio Yespeace FM sebagai siaran 

keagamaan, peneliti mencoba untuk menerima saran dan 

kritikan yang diberikan oleh masyarakat mengenai program 

acara dari radio Yespeace FM yang tergolong beragam 

minat dengarnya. Peneliti melakukan komunikasi secara 

langsung dengan masyarakat dan menjelaskan kepada 

mereka tentang standar operasional prosedur (SOP) yang 

harus dilalui ketika membuat atau mengganti sebuah 

program, dengan harapan masyarakat sebagai pendengar 

Yespeace FM mengerti dan memakluminya. Kemudian 

untuk meningkatkan partisipai mendengarkan siaran 

keagamaan radio Yespeace FM, peneliti berusaha untuk 

memberitahukan jadwal program acara keagamaan yang 

disajikan oleh radio Yespeace FM pada malam hari, dengan 

harapan masyarakat dapat mengikuti program acara 

keagamaan dan memiliki daya tarik untuk 

mendengarkannya pada malam hari sebagai bentuk 

menambah pengertahuan keagamaanya. Untuk 

mempertahankan respon positif yang muncul dari 

masyarakat mengenai siaran keagamaan radio Yespeace 

FM, peneliti berusaha untuk berbagi cerita maupun keluh 

kesah yang dialami oleh masyarakat dalam mendengarkan 

program keagamaan radio Yespeace FM untuk kemudian 

peneliti sampaikan kepada Humas radio Yesepeace FM. 

Dengan harapan pimpinan dan direksi radio Yespeace FM 

tetap menjaga dan mempertahankan respon yang positif 

dari masyarakat melalui program acara keagamaan yang 

disajikan dengan tetap mempertimbangkan dan 

mempertahankan kualitas program acara yang telah disusun 

untuk masyarakat, sehingga eksistensi radio Yespeace FM 

tetap terjaga dan minat dengar masyarakat yang beragam 

tetap terpenuhi dengan baik.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kepercayaan 

Masyarakat terhadap Siaran Keagamaan Radio Yespeace FM 

Sedan-Rembang, maka saran yang disampaikan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Dalam pengembangan  ilmu dakwah dan  komunikasi 

terutama meliputi respon  masyarakat  terhadap siaran 

keagamaan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

respon masyarakat dan eksistensi radio keagamaan. 

2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap respon 

masyarakat dan eksistensi  radio atau sekedar menambah 

pengetahuan di bidang ilmu dakwah dan komunikasi 

sebagai bahan penelitian yang akan datang, disarakan agar 

meneliti mengenai permasalahan yang hampir sama.  

 

C. Penutup 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Sholawat salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran untuk 

rahmatul lil alamin.  

Dengan selesainya skripsi menyadari bahwa dalam 

penyusunannya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan sarannya dari pembaca yang 

bersifat membangun untuk kesempurnaan. Semoga skripsi 

yang sederhana ini mendapat ridho dari Allah SWT dan 

bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan serta dapat 

menjadi sebuah inspirasi untuk generasi penerus bangsa yang 

bermutu, berkualitas dan profesional. Amin Ya Robbal’Alamin. 
 


