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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam proses produksi 

program Morning Show di Radio Dakta Mandau Duri, yang ditayangkan setiap 

Selasa Rabu kamis dan Sabtu pagi, menunjukkan bahwa dalam proses produksi 

Program Morning Show meliputi beberapa tahapan yaitu:  

1. Pada tahap pra produksi tim kerja melakukan  diskusi untuk mengumpulkan 

ide mengenai program apa yang cocok untuk dijadikan salah satu program 

ciri khas radio. Setelah mendapatkan hasil dari diskusi tersebut tim kerja 

kemudian membuat sebuah perencanaan mengenai format program, target 

audien, materi program, narasumber serta melengkapkan siapa yang 

bertanggung jawab selama proses produksi program berlangsung, terakhir 

tim kerja juga melengkapi alat-alat untuk proses siaran seperti Mixer, 

Headphone, Komputer serta Handphone. 

2. Pada tahap produksi pihak kru tidak terlalu banyak melakukan karena 

program ini sendiri adalah live (on air), sehingga cukup mendengarkan dan 

menjalankan sesuai arahan kepala program yang bertanggungjawab selama 

proses siaran berlangsung dengan melakukan mixing menggunakan alat 

mixer. 

3. Pada tahap akhir produksi para kru dan kepala program evaluasi untuk 

menganalisis dan memperbaiki apa saja kesalahan dan kekurangan selama 

proses siaran berlangsung agar kedepannya tidak terjadi lagi, serta tak lupa 

pula melakukan editing pada program untuk disiar ulang pada malam hari. 

4. Sebagai radio islami radio Dakta Mandau menjadikan program Morning 

Show ini sebagai salah satu media dakwah bagi pendengarnya khususnya 

masyarakat kota Duri dan sekitarnya.  

5. Adapun beberapa kekurangan selama proses produksi program ini adalah 

terbatasnya kru radio yang ada dan gangguan jaringan pada saat interaksi 

dengan pendengar. 
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B. Saran 

  Penulis melihat sebagian dari kekurangan yang dimiliki Radio Dakta 

Mandau terutama dalam Proses produksi Program Morning Show. Maka penulis 

ingin menyarankan agar menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk 

penyiaran dan menambahkan beberapa orang yang kreatif dan inovatif untuk 

kepentingan radio, sehingga membuat radio Dakta Mandau semakin dicintai dan 

disenangi oleh para pendengar yakni masyarakat kota Duri dan Sekitarnya 

 


