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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah disajikan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah 

Radio Suara Dakwah IKMI Riau 90.8 FM dalam menyampaikan materi Akidah 

Islamiah di Kota Pekanbaru, sudah terlaksana dengan baik dan maksimal yang 

diawali dari pembuatan perencanaan mengenai persiapan penyiar, narasumber dan 

materi yang berkaitan dengan Akidah Islamiah yang dirumuskan dalam rencana 

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pelaku dakwah (penyiar dan 

narasumber) diambil dari orang-orang yang berkompeten dibidang penyiaran 

dakwah dan memiliki pengetahuan agama yang luas, terutama dibidang Akidah 

Islamiah, berpengalaman ceramah dan bergabung dalam lembaga dakwah atau 

organisasi Islam serta berstatus sarjana. Adapun materi dakwah yang disampaikan 

oleh pelaku dakwah ialah materi Akidah Islamiah yang di tuangkan dalam 

program Syi’ar Walhikmah dan Mutiara Agama dengan durasi satu jam dalam 

seminggu. Materi dakwah ini disampaikan dengan menggunakan tiga metode, 

yakni metode interaktif (siaran langsung), metode talk show (dialog dengan 

narasumber) dan metode record (rekaman). Yang menjadi sasaran dakwah ialah 

remaja dan orang tua serta orang yang berada pada kelas mengah kebawah di Kota 

Pekanbaru. Mengenai keberhasilan setrategi dakwah yang dilakukan Radio Suara 

Dakwah IKMI Riau dalam menyampaikan materi Akidah Islamiah di Kota 

Pekanbaru ialah menuju tahap berhasil. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Manajemen dan 

pengurus Radio Suara Dakwah IKMI Riau 90.8 FM, yang dalam hal ini tertuju 

untuk Pimpinan atau direktur beserta anggota Radio Suara Dakwah IKMI Riau 

90.8 FM sebagai berikut : 

1. Pimpinan Radio Suara Dakwah IKMI Riau sedapat mungkin melakukan 

koordinasi secara berkesinambungan kepada anggotanya untuk bersama-

sama memberikan motivasi dan inspirasi-inspirasi terbaik dalam 

menyampaikan dakwah untuk menyampaikan materi Akidah Islamiah di 

Kota Pekanbaru. 

2. Perlu adanya penambahan program acara tersendiri yang membahas materi 

akidah secara khusus dan mendalam serta penambahan durasi waktu untuk 

menyampaikan materi Akidah Islamiah di Kota Pekanbaru. 

3. Tim Radio Suara Dakwah IKMI Riau sedapat mungkin harus lebih 

semangat dan lebih gencar lagi untuk menambah kajian-kajian agama 

terutama berkaitan dengan Akidah Islamiah untuk menyampaikan materi 

Akidah Islamiah di Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 


