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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Radio Masjid Raya 

Sabilal Muhtadin maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Strategi Pengelola 

Radio Dakwah Masjid  Raya Sabilal Muhtadin Dalam Meningkatkan Informasi 

Dakwah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan menggunakan metode 

Field Research sehingga penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi pengelola apa saja yang digunakan radio dakwah masjid raya 

sabilal muhtadin. Yaitu dari segi jadwal, materi, kerjasama dengan 

sekolahan ataupun lembaga. Dari hasil kajian dan pengamatan peneliti 

dari semua strategi yang digunakan oleh pengelola radio dakwah masjid 

raya sabilal muhtadin cukup berhasil mempengaruhi kualitas radio 

ataupun pendengarnya. 

2. Materi dakwah apa aja yang disampaikan pengelola radio dakwah masjid 

raya sabilal muhtadin. Yaitu: 1) Ceramah, membahas tentang Tauhid, 

Fiqih, dan Tasawuf. 2) Pendidikan, membahas seperti adat yaitu 

bimbingan-bimbingan pernikahan dan himbauan-himbauan terhadap 

masyarakat dan lain sebagainya. 3) Hiburan, yaitu memutar lagu-lagu 

daerah ataupun islami untuk menghibur pendengar. Contohnya seperti 

lagu nasyid, sholawat, lagu daerah, dan lagu islami lainya. 

3. Kendala apa saja yang sering dialami pengelola radio dakwah masjid 

raya sabilal muhtadin. Yaitu kendala utamanya adalah faktor biaya 
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contohnya kurangnya karyawan radio, gangguan jaringan, serta 

kurangnya peralatan atau perlengkapan radio, terutama perlengkapan 

radio AM yang sudah sangat sulit ditemukan dan terbilang mahal di 

zaman sekarang. 

B. Saran-saran 

Adapun beberapa saran dari penulis berdasarkan dari hasil 

pengamatan atau penelitian sebagai berikut: 

1. Kepada kepengurusan badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin 

lebih memperhatikan Radio Dakwah Sabilal Muhtadin terutama dari 

segi alat-alat dan perlengkapan radio. 

2. Kepada kepengurusan badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin 

mencari solusi agar dapat mengadakan pencarian dana dan sumber lain 

seperti usaha koperasi, dimana sedikit banyaknya dapat membantu 

pembiayaan dan melaksanakan program-program yang tertunda karena 

kekurangan dana dan perlengkapan. 

3. Kepada staf radio agar lebih memperhatikan struktur kepengurusan 

nya yang telah lama kosong agar dapat diisi dengan orang-orang yang 

berpotensi meningkatkan kinerja ke depannya. 

4. Semoga ke depannya dalam siarannya dapat mengundang orang-orang 

penting baik itu ahli agama, pendidikan, politik, ataupun hiburan dan 

tidak lupa disiarkan secara langsung. 

 


