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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

peneliti tarik suatu kesimpulan yaitu dalam manajemen program siaran 

dakwah pada radio IKMI 90,8 FM Pekanbaru dilakukan berdasarkan 4 fungsi 

manajemen. Hal tersebut yaitu Planning, Organizing, Actuating dan 

Controlling. 

Dalam pelaksanaan manajemen program siaran dakwah pada Radio 

IKMI  90,8 FM meliputi : 

1. Planning  ( penemuan ide, sasaran audiens, pemograman dan penjadwalan 

serta penganggaran ) 

2. Organizing ( penetapan tugas dan jabatan ) 

3. Actuating ( motivasi, kepemimpinan dan pelatihan ) 

4. Controlling ( pengawasan internal dan eksternal ) 

Radio IKMI 90,8 FM merupakan Radio dakwah pertama  di Kota 

Pekanbaru mengusung konten siaran bernuansa keislaman serta ramuan 

budaya lokal yang heterogen dengan sasaran pada semua lapisan masyarakat 

(general)   

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa Radio IKMI 90,8 FM 

Pekanbaru dalam menjalankan proses manajemen program siaran dakwah 

adanya kekurangan sumber daya manusia, ini menyebabkan adanya rangkap 

jabatan yang terjadi di Radio IKMI 90,8 FM Pekanbaru seperti seorang kepala 

siaran/programer juga menjabat sebagai penyiar, dan seorang sekretaris juga 

menjabat sebagai penyiar. 

  

B. Saran 

Dari analisa terhadap Manajemen program siaran dakwah pada Radio 

IKMI 90,8 FM Pekanbaru, ada beberapa saran yang ingin peneliti kemukakan 

kepada Radio IKMI yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan 

manfaat, yaitu: 
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1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini Radio IKMI Pekanbaru lebih 

mampu meningkatkan kualitas siaran serta program-program yang 

disiarakan dengan memberikan pelaithan-pelatihan secara terarah  untuk 

dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses penyiaran. 

2. Diharapkan dalam mengelola manajemen organisasi Radio IKMI mampu 

bekerja sama dengan semua bagian secara baik dan solid agar dapat 

mempertahankan kualitas dan profesionalisme yang ada saat ini. 

3. Diharapkan seluruh  program yang dibuat oleh pihak Radio IKMI, harus 

benar-benar ada unsur dakwah, dan materi dakwah secara keseluruhan.  

4. Dalam hal sumber daya manusia sebaiknya pihak Radio IKMI Pekanbaru  

dapat menambah kekosongan anggota agar dapat lebih fokus lagi dalam 

melaksanakan pekerjaannya supaya mendapatka kualitas siaran yang 

maksimal.  


