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BAB IV 

KESIMPULAN dan SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang dapat disimpulkan oleh 

peneliti sebagai berikut: setelah melakukan analisis melalui tahapan-tahapan 

yang bertolak pada rumusan maslah yaitu “Tanggapan Masyarakat Desa 

Pasirlangu Kecamatan Cisarua Terhadap Program Siaran MOTIF dan 

Keagamaan Islam di Radio Mora”, maka peneliti dapat simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Isi dari program siaran Motif dan Keagamaan Islam adalah tentang aturan 

Negara dan aturan Ilsam, bak tentang ekonomi, politik,budaya, akidah 

ataupun ibadah, sehingga masyarakat merasa tercukupi kebutuhan 

informasinya karenabukan hanya pengetahuanumum masyarakat dapatkan 

namun pengetahuan aga Islam juga mereka dapatkan. 

2. Tujuan dari diselenggarakannnya program siaran Motif dan keagamaan 

Islam diharapkan agarmasyarakat memilikikesadaran hukum, baik hukum 

Negara atau Agama, karena dengan adanya kesadaran masyarakat ini tidak 

akan pernah tertinggal dalam segi ekonomi ataupun pendidikan. 

3. Tanggapan masyarakat terhadap program siaran Motif dan keagamaan 

Islam memang bervariasi, ada yang senang terhadap kedua program ini 

sehingga mereka ikut berpartisipasi (P=2 L=2), dan ada jugayang merasa 

senang tapi tidak tertarik untuk ikut berpartisipasi melalui telfon atau sms 

(P=3 L=2), hasil penelitian yang dilakukan dilakukan oleh peneliti di Desa 
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Pasirlangu Kec. Cisarua menunjukan bahwa responden pendengar dari 

masyarakat Desa Pasirlangu memberikan tanggapan positif (masyarakat 

senang dengan adanya kedua program ini). 

4. Bukti keberhasilan radio Mora yang telah memberikan pengetahuan 

tentang aturan-aturan Negara dan Agama terlihat dari tanggapan-

tanggapan masyarakat yang memberikan respon positif (pendengar merasa 

termotivasi dan berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari). 

B. Saran  
Saran-saran ditujjukan kepada: 

1. Radio, bahwa isi dari program siaran Mora ditingkatkan, lebih 

berkualitasdan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat 

desa. 

2. Masyarakat, hendaknya ikut berpartisipasi dalam program siaran Motif 

dan keagamaan Islam agar lebih aktif dan kritis. 

3. Peneliti, ada hal-hal yang bisa diteliti dari radio Mora antara lain, 

management pengelolaan radio Mora yang tanpa adanya iklan, dan apa 

yang menjadi mtoivasi pemilik radio (non muslim) menyelenggarakan 

siaran keagamaan Islam. 

4. Fakultas, agar lebih memberikan kenyamanan pada lab radio agar 

mahasiswa dapat merasa tetap nyaman dan ingin menggali segala 

kemampuan yang ada di dalam lab tersebut. 
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