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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari data yang telah disampaikan di bab sebelumnya, peneliti akan 

menyampaikan kesimpulan dari kedua radio lokal di Jambi tersebut dalam bentuk 

perbandingan. Dari kesimpulan yang peneliti dapatkan yakni dibagi menjadi tiga point, 

diantaranya. 

1. Proses produksi kreatif yang dilakukan oleh Radio Metro FM di siaran “Metro 

Qolbu” dan Radio Manggis FM di siaran “Ustadz Kita”. 

a. Proses produksi kreatif yang dilakukan oleh Radio Metro FM dalam 

memproduksi siaran “Metro Qolbu” dilakukan dengan beberapa tahapan, 

yakni: perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.  

Tahapan pertama yang dilakukan yakni proses perencanaan untuk 

penentuan tema bulanan di siaran live, penentuan tema dan narasumber (jika 

ada janjian kerja sama) dilakukan oleh program director dan tim produksi 

siaran “Metro Qolbu” penentuan dilakukan tiap awal bulan. Selain itu ada 

pula perencanaan untuk  pengajuan kerja sama dengan event yang bertema 

religi untuk mengisi segmen tapping. Jikalau belum ada pengajuan kerja 

sama dari event di Jambi, maka segmen tapping akan diisi dengan rekaman 

kajian Islam dari pihak Mitra Radio yang telah bekerja sama dengan Radio 

Metro FM sejak lama. Setelah penentuan tema, penyiar mencari materi yang 

telah ditentukan oleh program director. 

Jika tidak ada talkshow, pelaksanaan hanya dilakukan oleh penyiar 

dan music director.  Tahap pelaksanaan diawasi oleh program director 

untuk memberikan masukan-masukan serta evaluasi terhadap siaran melalui 

diskusi kecil. 

b. Proses produksi kreatif yang dilakukan oleh Radio Manggis FM dalam 

memproduksi siaran “Ustadz Kita” melalui beberapa tahapan, yakni tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Tahapan yang pertama dilakukan yakni perencanaan terkait pencarian 

narasumber untuk talkshow live. Penentuan narasumber dilakukan oleh 

program director sekaligus penyiar “Ustadz Kita” karena pihak Radio Manggis 

FM sudah bekerjasama dengan pihak MUI dan MPJ untuk pencarian 
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narasumber biasanya pihak radio mengusulkan tema kepada komunitas 

sehingga nanti pihak komunitaslah yang mencarikan Ustadz yang tepat untuk 

dijadikan sebagai pemateri di waktu yang telah disepakati. Setelah pencarian 

narasumber sudah ditentukan, selanjutnya penyiar memfollowup narasumber 

untuk mempermudah penyiar mencari bahan materi. 

Tahapan selanjutnya, yakni proses pelaksanaan. Proses pelakasanaan 

siaran diisi dengan penyampaian materi interaktif antara penyiar dengan 

narasumber, pada segmen berikutnya penyiar mempersilahkan audiens untuk 

memberikan pertanyaan kepada narasumber. Diskusi antara audiens dengan 

narasumber tersebut berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Untuk lagu, 

iklan, dan jingle diputar setiap 15 menit sekali selama proses siaran 

berlangsung. 

Untuk evaluasi program “Ustadz Kita” dilakukan setiap akhir bulan 

bersamaan dengan program yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan semua 

staff di radio boleh memberikan saran dan juga masukan untuk program religi 

“Ustadz Kita”. 

 

2. Hasil proses produksi kreatif  yang sudah yang dilakukan oleh Radio Metro FM di 

siaran “Metro Qolbu” dan Radio Manggis FM di siaran “Ustadz Kita”. 

a. Radio Metro FM 

Metro FM dalam siaran religinya “Metro Qolbu” berusaha mendapatkan 

pendengar dengan secara konsisten membuat siaran berformat on air dan 

tapping. Konsistensi ini diyakini oleh Radio Metro FM dapat mempertahankan 

dan sekaligus menambah jumlah pendengar siaran “Metro Qolbu” karena 

pendengar dianggap telah terklasifikasi dengan sendirinya. Konsistensi inilah 

yang menjadi hasil proses kreatif para tim kreatif. Kerjasama dengan pihak luar 

(pengajian akbar) untuk melakukan tapping dan dengan Radio Mitra Bogor juga 

menambah poin penting dalam siaran ini karena pengetahuan dan variasi siaran 

tapping menjadi semakin beragam. Adapun format siaran yang 40% musik, 30% 

tapping, dan 30% siaran informatif yang dibawakan oleh penyiar yang sudah 

berpengalaman membuat siaran ini ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. 

Penggemar ini setidaknya terbagi menjadi dua, yakni generasi muda dan generasi 

tua. Siaran yang dilakukan mulai pukul 18.00 sampai dengan 19.30 banyak 

didengar oleh generasi muda karena berisi lagu-lagu dan materi-materi informatif 
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yang dibawakan oleh penyiar, sedangkan pukul 19.30 hingga 20.00 diisi dengan 

siaran tapping sehingga banyak pendengar dari generasi tua. Radio Metro FM 

memilih konsisten mempertahankan model siaran ini karena pendengar sudah 

hafal dan menandai bahwa di hari kamis malam ada siaran religi Radio Metro 

FM. Untuk itu, inovasi dilakukan dari sisi pemilihan tema dan kerjasama untuk 

tapping. 

b. Radio Manggis FM 

Radio Manggis FM dalam siarannya “Ustadz Kita” lebih banyak 

mengandalkan kuis bagi audiens agar tetap mendengarkan siaran religi. Format 

siaran talkshow interaktif menjadi poin tersendiri bagi program ini karena 

pembicaraan tema menjadi lebih kontekstual. Hasil proses kreatif Radio Manggis 

FM dalam siaran religi ini juga dapat dilihat dari formatnya yang menempatkan 

talkshow sebanyak 80% dan musik 20%. Narasumber yang terpilih (melalui 

kerjasama dengan MUI dan MPJ) dan penyiar yang kompeten menjadikan siaran 

religi ini menarik untuk didengarkan. 

 

3. Peran radio sebagai media pendidikan bagi masyarakat Jambi. 

a. Radio Metro FM : siaran religi merupakan peluang untuk mendapatkan 

tempat di masyarakat, yang mayoritas penduduk Jambi beragama Islam. 

Radio Metro FM berharap materi dakwah yang disampaikan di program religi 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik dari segi wawasan 

tentang agama Islam maupun dari segi amalan. Selain itu Radio Metro FM 

juga berharap siaran religi ini dapat mendekatkan diri yang sibuk dengan 

urusan duniawi ini kepada Sang Pencipta. 

b. Radio Manggis FM : siaran religi di radio merupakan jawaban dari fungsi 

edukasi radio. Radio Manggis berharap dengan adanya siaran religi ini dapat 

menjawab keresahan-keresahan masyarakat mengenai hukum-hukum Islam 

dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Radio Manggis juga 

berkomiten dalam memberikan edukasi tentang hukum Islam kepada 

masyarakat Jambi, hal ini dapat terlihat dari narasumber yang memberikan 

materi siaran di “Ustadz Kita” merupakan narasumber yang berkompeten 

dibidangnya (Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Penceramah Jambi). 
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B. Saran 

Kepada Radio Metro FM, sebaiknya tambahkan games atau tebak-tebakan 

seputar dunia Islam agar pendengar antusias untuk memberikan respon-respon 

selama siaran berlangsung. Untuk penyiar “Metro Qolbu” lebih baik mencari sumber 

materi dari buku atau jurnal-jurnalinformasi Islam yang sudah jelas keabsahan 

materinya. 

Saran untuk radio Manggis, untuk perencaan terkait tema dan narasumber 

sebaiknya dimatangkan minimal tujuh hari sebelum siaran, agar jika suatu saat ada 

kejadian yang tidak di inginkan, misal narasumber sakit dapat teratasi dengan 

planning yang lainnya.  

 

C. Keterbatasan Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sadar masih banyak kekurangan. Hal tersebut 

dikarenakan jarak peneliti dengan objek radio di Jambisehingga pengamatan tidak 

bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, peneliti juga hanya bisa mewawancarai 

beberapa pihak saja, yaitu stasiun manager, program director, dan penyiar sehingga 

mempengaruhi hasil yang didapat. 

Kendala bagi peneliti yakni, peneliti tidak bisa meneliti objek sebelumnya 

sehingga harus mengganti objek tersebut dengan objek yang saat ini dan membuat 

proses penelitian berjalan lama. Selain itu, peneliti tidak bisa mewawancarai secara 

langsung pihak eksternal (masyarakat pendengar “Metro Qolbu” dan “Ustadz Kita”), 

sehingga data yang diharapkan tidak mendetail sesuai harapan peneliti. 


