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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tidak ada prosedur yang baku pada radio KIS FM dalam melakukan 

pengembangan program. Meskipun demikian, kedua program baru yang 

dikembangkan melalui tahap yang sama. Tahapnya antara lain: 

a. Pencarian Gagasan 

b. Desain Pendahuluan (Konsep) 

c. Produksi Program Baru/Peluncuran Program 

2. Tahapan pengembangan program yang dilalui oleh radio KIS FM berbeda 

dengan tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh Hani Handoko 

(2000). Perbedaannya terletak pada: 

a. Tidak adanya tahap seleksi gagasan setelah tahap pencarian gagasan. Hal ini 

disebabkan karena hanya ada satu gagasan yang muncul dalam tahap 

pertama sehingga tidak dibutuhkan seleksi. 

b. Tidak adanya tahap pengujian. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki 

kelompok pendengar khusus untuk alat uji.  

c. Tidak adanya tahap desain akhir sebelum program benar-benar diluncurkan. 
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Tidak adanya tahap pengujian membuat desain pendahuluan itulah yang 

langsung diluncurkan. Walaupun sangat berisiko untuk gagal (karena tidak 

ada pengujian) namun pihak radio KIS tidak melakukan evaluasi untuk 

mengetahui apakah program tersebut berhasil atau gagal. Tidak ada patokan 

yang jelas untuk itu, semuanya hanya berupa intuisi semata. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pengembangan program 

pada radio KIS FM Semarang maka peneliti  mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Ide untuk pengembangan program akan lebih baik jika bukan hanya bersumber 

dari internal (penyiar) saja tetapi juga dari eksternal. Ide dari eksternal dapat 

diperoleh dengan menanyakan langsung kepada pendengar (seperti survei 

langsung) atau bisa juga melalui media sosial. Untuk memudahkan pencarian 

ide secara eksternal, radio KIS FM Semarang sebaiknya membuat web atau 

media sosial lain seperti facebook, twitter, instagram, whatsup, dan lain lain. 

Media sosial ini dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan pendengar 

termasuk mengkomunikasikan ide-ide program dari pendengar ke pihak radio 

KIS. Ide dari eksternal tidak harus semuanya dikembangkan, namun bisa 

dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan. 

2. Ide dari internal sebaiknya tidak hanya dari satu penyiar saja. Akan lebih baik 

jika banyak penyiar yang memberikan ide atau bisa juga dilakukan dengan cara 

brainstorming untuk memunculkan ide yang baru yang mungkin tidak bisa 

didapat hanya oleh satu orang saja. 
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3. Ide untuk pengembangan program sebaiknya tidak hanya berjumlah satu. Akan 

lebih baik jika ada beberapa ide karena dengan seperti itu akan ada proses 

seleksi yang membuat pihak radio KIS akan lebih cermat dalam memilih ide 

mana yang terbaik dari yang terbaik.  

4. Lakukan pengujian terlebih dahulu sebelum program resmi diluncurkan. 

Pengujian dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan sekelompok pendengar 

yang sesuai dengan sasaran program, kemudian lakukan siaran seperti yang 

sudah disepakati dalam tahap desain pendahuluan (pembuatan konsep). Setelah 

selesai, kelompok pendengar tersebut diberikan angket penilaian siaran dan 

juga kolom masukan. Masukan-masukan yang ada kemudian ditampung dan 

dipilah mana yang dapat menyempurnakan program pada saat nanti akan 

benar-benar diluncurkan. 

5. Jika pengujian sulit untuk dilakukan sebelum program diluncurkan, akan lebih 

baik jika setelah peluncuran program diadakan evaluasi selama periode waktu 

tertentu (misalnya 6 bulan) untuk melihat apakah respon pendengar masuk 

dalam kategori baik atau tidak. Dalam evaluasi program baru ini harus ada 

patokan yang jelas terkait apa saja kriteria program yang dinyatakan memiliki 

respon baik dan yang tidak. Apa saja kriterianya pihak radio KIS lah yang 

harus menentukan berdasarkan preferensi mereka. 

 

 

 

 


