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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu,  maka 

penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Program acara cawisan yang disiarkan di 103 FM Indralaya Radio 

memberikan informasi yang baik kepada masyarakat Indralaya. Perannya 

dalam memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Ogan 

Ilir, melalui segmen khusus yang memuat pesan dakwah Islami dinilai sangat 

menguntungkan bagi pendengar radio. tidak hanya itu saja, program acara 

cawisan yang disiarkan di 103 FM Indralaya Radio juga memotivasi 

pendengarnya untuk melakukan suatu tindakan yang membawa perubahan 

positif dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kebahagiaan dunia dan 

juga akhirat. Melalui metode diskusi dan tanya jawab melalui telepon, 

membuat pesan dakwah langsung tersampaikan kepada mad’u dan hal 

tersebut dapat dengan mudah di praktekkan oleh pendengar radio karena 

materi yang disampaikan pada acara cawisan juga sifatnya ringan, atau 

mengenai kejadian sehari-hari yang biasanya amat mudah ditemukan dan 

dialami oleh pendengar, maka dari itu pendengar acara cawisan bisa langsung 

mempraktekan nilai-nilai positif yang disampaikan oleh ustadzah dari 

SALIMAH Ogan Ilir, melalui dakwah pada acara cawisan di 103 FM 

Indralaya Radio.  
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2. Efektivitas dari program acara cawisan di Indralaya Radio terbukti dari 

tercapainya tujuan yang diharapkan, diantaranya para pendengar acara 

cawisan dapat meningkatkan pengetahuannya tentang wawasan keislaman, 

melalui materi yang disampaikan oleh ustadzah dari SALIMAH, kemudian 

bisa membentuk kepribadian para pendengar acara cawisan agar memiliki 

sifat-sifat terpuji, seperti membangun silaturhami dan ukhuwah islamiah   

antara da’i dan pendengar acara cawisan, dan terakhir meningkatkan 

konstribusi pendengar acara cawisan terhadap orang-orang disekitarnya yang 

bertindak sesuai dengan akhlakul karimah, seperti contohnya pendengar 

mampu memberikan pertolongan kepada orang disekitarnya yang mengalami 

kesulitan sebagai wujud rasa solidaritas yang sampaikan. Dengan demikian 

program acara cawisan di Indralaya Radio dikatakan efektif karena telah 

tercapainya tujuan.  

B. Saran 

 Pentingnya membuat acara cawisan di media radio menjadi lebih menarik 

lagi, dengan materi yang tersusun rapi dan membuka sesi tanya jawab ditambah lagi 

agar komunikasi tidak berjalan satu arah antara pemateri, penyiar radio, dan 

pendengar cawisan. Dengan banyaknya interaktif kepada para pendengar maka pesan 

akan lebih tersampaikan, para pendengar juga tertarik untuk berdiskusi dan bertukar 

informasi, dan pemateri bisa memberikan solusi yang baik untuk pendengar acara 

cawisan. Dengan begitu acara cawisan lebih akan ditunggu-tunggu oleh para 

pendengar 103 FM Indralaya Radio setiap minggunya. 


