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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang Strategi Program Dakwah Radio 

Utama 97.1 FM Bangkinang Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa 

strategi program dakwah yang dilakukan oleh Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang, yaitu: pertama, perencanaan program dakwah yaitu dengan 

merancang program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang. Di mana dengan program dakwah 

yang dimuat melalui radio menjadi suatu kemajuan yang pesat yang sudah 

seharusnya digunakan. Sehinggah pada perkembangan zaman yang pesat ini 

dakwah melalui media radio menjadi kemasan yang lebih baik dan memiliki 

tempat tersendiri di hati masyarakat dan dinikmati oleh semua orang dengan 

jangkaunnya yang lebih luas. Kedua, dengan tujuan dilaksanakan program 

dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang, menjadi lebih standard dalam 

acuan program dakwah yang dilaksanakan dengan perencanaan yang tepat dan 

diidamkan. Dengan mengubah pola pikir atau tingkah laku masyarakat supaya 

selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Ketiga, menentukan program yang akan 

dicapai, dalam bentuk pencapaian dari target tersebut dengan menyajikan 

berbagai program keagamaan, music, berita dan sebagainya. Keempat, 

Adapun tujuan dan guna melakukan pengawasan dan evaluasi program 

dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang sangat penting. Supaya semua 

permasalahan yang terjadi selama 1 bulan atau yang kedepannya itu bisa 

dicarikan solusinya, sehingga program dakwa di Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang tetap berjalan semestinya dan bisa didengar oleh pendengar. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian Strategi Program Dakwah Radio 

Utama 97.1 FM Bangkinang Kabupaten Kampar, ada beberapa saran, 

diantaranya: 
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1. Dalam melakukan strategi program dakwah, diperlukan strategi yang 

sesuai agar program acara ini lebih baik dan bisa lebih ditingkatkan 

kualitasnya dalam penyiaran program dakwah. 

2. Sebaiknya para tim Radio Utama 97.1 FM Bangkinang Kabupaten 

Kampar harus bisa membuat sebuah program yang penuh inovasi dan 

membuat pendengar tidak bosan untuk mendengarkan Radio Utama 97.1 

FM Bangkinang baik dari segi keagamaan, music, informasi dan jenis 

program lainnya, akan tetap dengan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan. 

3. Sebaiknya program dakwah Radio Utama 97.1 FM Bangkinang 

Kabupaten Kampar hendaknya update atau bisa mendatangkan 

narasumber untuk mengisi acara tersebut secara langsung. 

4. Dalam melakukan program siar ini programmer ataupun tim radio utama 

harus lebih berinteraksi dengan para pendengar agar dapat menemukan 

tema-tema lain, tema-tema baru yang lebih menarik namun bisa dipahami 

dan mengerti oleh pendengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


