
53 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi programming 

Radio Republik Indonesia (RRI) 99,1 Fm Pekanbaru, dapat disimpulkan 

bahwasanya: strategi yang telah diterapkan program siaran dakwahbukanlah 

strategi yang asal-asalan melainkandengan menggunakan kriteria strategi 

programming menurut Sydney W.Head. Adapun penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan: 

Pertama dari kesesuaian, yaitu acara-acara program siaran pedesaan 

disiarkan bertepatan dengan waktu yang sesuai dengan kegiatan target audiens. 

Walaupun dalam hal ini RRI Programa I tidak melakukan riset audiens sebelum 

program berlangsung, namun RRI punya cara sendiri untuk membuat program 

agar sesuai dengan audiens yaitu dengan melakukan riset audiens melalui line 

telepone dan surat pembaca ke pendengar  RRI. Namun demikian program acara 

siaran pedesaan yang disajikan tersebut mampu menempatkan pada posisi yang 

tepat sesuai waktu luang audiensnya yaitu pada pukul 19.30 wib.  

Kedua Selain itu program yang disajikan berusaha menumbuhkan 

kebiasaan audiensnya untuk mendengarkan program (habit formation) dengan 

pembuatan adlips dan spot iklan yang disiarkan secara kontinyu dan pembuatan 

rundown yang tepat. Hal ini menjadikan pendengar menjadi fanatik dan loyal 

terhadap program-program yang disajikan. 

Ketiga program siaran pedesaan yang disiarkan tersebut juga menjaga 

jumlah audiens yang dimiliki (control of audience flow) dengan menetapkan 

standar mutu sehingga program yang disiarkan terjamin kualitasnya. Kemudian 

dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ditujukan pada kinerja penyiar atau tim 

produksi agar dapat diketahui sudah sesuai dengan SOP atau belum. Dengan 

jaminan tekhnisnya telah memenuhi kualifikasi, penyiarnya juga telah memenuhi 
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SOP meskipun masih ada kendala yang dialami penyiar dikarenakan faktor usia, 

diyakini program tersebut banyak yang mendengarkan. 

Keempaat didalam menyusun strategi programming juga dilakukan 

conservation of progress(kelestarian sumber daya program). Pelaksanaan program 

dituntut untuk kreatif dalam menyajikan materi program, hal ini berkaitan dengan 

sumber daya manusia yang yang meliputi produser, penyiar, script writer, 

koordinator program, dengan membagi materi program menjadi dua bagian, yaitu 

daily program (program harian) dan weekly program (program mingguan), materi 

tersebut dapat digarap dengan matang. 

Kelima tiap-tiap materi pada program siaran pedesaan mempunyai daya 

tarik tersendiri (breadth of appeal) dan berbeda-beda, yang sengaja di konsep 

untuk memanjakan dan menghibur pendengar. namun daya tarik yang berbeda 

tersebut semuanya memiliki nilai informasi yang tinggi. 

Secara umum program siaran pedesaan yang disiarkan oleh RRI sudah 

memenuhi teori dari strategi programming, meski masih perlu pembenahan lagi 

dalam perencanaan program siaran pedesaan dan pemilihan materi agar program 

yang disajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendengar. Namun demikian 

RRI sudah berusaha memenuhi kebutuhan pendengar memperoleh informasi, 

hiburan, dan khususnya pendidikan melalui program-program yang disajikan, 

walaupun masih perlu pembenahan lagi. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berkesan dengan penelitian strategi 

programming Radio Republik Indonesia (RRI) 99,1 Fm Pekanbaru dalam 

menyiarkan siaran Pedesaan.  

1. sebaiknya diadakan penelitian khusus mengenai program baik secara 

mandiri maupun dengan bantuan lembaga terkait, sehingga dapat diketahui 

seperti apa karakteristik, kesukaan pendengar dan juga sekuen-sekuen 

yang disukai maupun tidak disukai pendengar, sehingga dalam materi 

acara yang akan disiarkan lebih dapat diterima secara baik oleh pendengar 
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karena mereka juga merasakan apa yang menjadi pembahasan dalam 

setiap materi acara yang disiarkan. 

2. Diperlukan perencanaan yang matang dan sistematis dalam suatu program 

acara, sehingga faktor-faktor tidak terduga dapat diminimalisir. 

3. Strategi programming mempunyai arti penting dalam menentukan 

kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu Radio siaran. Oleh karena itu 

radio siaran harus berupaya semaksimal mungkin untuk merencanakan, 

membuat dan melaksanakan strategi programming yang benar-benar tepat. 

4. Sebaiknya dihadirkan  petani yang sudah sukses sebagai testimoni agar 

pendengar lebih yakin dengan siaran pedesaan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


