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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi radio Suska 107,9 Fm 

dalam penyusunanprogram acara dapat disimpulkan bahwa strategi yang 

dilakukan : 

Pertama Perencanaan Program acara dalam bentuk informasi, edukasi, 

hiburan dan iklan sudah berjalan cukup efektif, karena dilihat dari bagaimana 

Radio Suska melakukan Perencanaan dengan matang.Radio Suska 107,9 Fm 

dalam merencanakan program disesuaikan dengansegmentasinya, yaitu 

mahasiswa/i. Oleh karena itu seluruh program yangdirilis seluruhnya tentang 

dunia perkuliahan. Hal tersebut dilakukan, dengan harapanpendengar memperoleh 

keseimbangan antara kebutuhan hiburan dan informasi dunia perkuliahan. 

Kedua Dalam meproduksi Program acara dalam bentuk informasi, 

edukasi, hiburan dan iklan secara keseluruhan sudah memproduksi program 

acaranya dengan baik, sehingga bisa menarik minat audiens nya.Radio Suska 

107,9 Fmmemproduksi setiap program acara dilakukan oleh tim produksi radio 

sendiri. Dengan cara melakukan rapat bersama secara berkala untuk menentukan 

sebuah jenis program baru yang layak untuk disiarkan dengan gagasan atau ide-

ide yang lebih kreatif. 

Ketiga Di Radio Suska 107,9 FM Program Acara dalam bentuk informasi, 

edukasi, hiburan dan iklan sudah di letak kan sesuai dengan waktu yang pas untuk 

audiens nya. Eksekusi program yaitu dengan tetap menjaga dan menayangkan 

program dengan jadwal siaran yang sudah ditetapkan, dan berusaha semaksimal 

mungkin tidak mengganti jam dan durasi siaran. 

Keempat Evaluasi di radio Suska 107,9 Fm dilaksanakan dalam1 bulan 

sekali untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sebuah program acara dan semua 

kru yang bekerja didalamnyadalam menyusun programyaitu berdasarkan saran-

saran yang didengar dari para audiens. 
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Secara keseluruhan strategi yang dilakukan oleh radio suska 107,9 FM 

dalam menyusun program acara telah berjalan dengan cukup efektif. Dengan 

strategi yang telah dibuat para tim produksi Radio Suska 107,9 FM sudah dikenal 

di kalangan mahasiswa, bahkan ada juga masyarakat umum. Setiap program acara 

Radio Suska 107,9 FM bisa didengarkan setiap hari senin sampai sabtu pukul 

08.00 s/d 17.00 WIB. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya para tim Radio Suska 107.9 FM harus bisa membuat sebuah 

program yang penuh inovasi dan membuat pendengar tidak bosan untuk 

mendengarkan Radio Suska 107.9 FM baik dari Segi Musiknya, jenis 

program siarannya dan lain-lain, akan tetap tetap dengan mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan.  

2. Dalam melakukan program siaran ini programmer ataupun timRadio 

Suska 107.9 FM harus lebih berinteraksi dengan para pendengar agar 

dapat menemukan tema-tema lain, tema-tema baru yang lebih menarik 

namun bisa dipahami dan dimengerti oleh para pendengar.  

3. Sebaiknya Radio suska menambah program-program acara bernuansa 

Dakwah Islami. 

4. Dalam melakukan strategi penyusunan sebuah program acara, diperlukan 

strategi yang sesuai agar program acara ini lebih baik dan bisa lebih 

ditingkatkan kualitasnya dalam menyiarkan program acara. 

 

 

 

 

 

 


