
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program acara Fajar Syi’ar di 

radio El victor FM Surabaya khususnya kajian yang disampaikan oleh 

Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag mendapatkan respon di kalangan 

masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Radio El victor Surabaya adalah 

sebuah media penyiaran swasta yang memiliki basic keislaman bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Radio yang mendapatkan julukan 

sebagai Radio Syi’ar di Surabaya, selalu ingin memberikan program-

program yang terbaik untuk pendengarnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana tema yang diangkat dalam 

penelitian menunjukkan bahwa : 

Kaitannya dengan respon masyarakat terhadap program Fajar Syi’ar di 

Radio El victor : 

a. Program acara Fajar Syi’ar menjadi kebutuhan bagi sebagian 

pendengar. Apabila tidak mendengarkan sekali saja, mereka merasa 

kehilangan hal penting dari kajian berbagai Ustad dan Ustadzah. 

Terutama pada kajian yang dibawakan oleh Prof. Dr. Moh. Ali 

Aziz, M.Ag. 

b. Bahasa yang di gunakan Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag untuk 

sebagian kalangan sangat baik, mudah di pahami, dan mudah 

dimengerti. Tapi untuk sebagian orang awam bahasa yang 



 

 

digunakan terkadang masih sulit dipahami. Terutama bahasa-bahasa 

arab yang tidak dimengerti oleh sebagian pendengar. 

c. Kajian yang disampaikan Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag dalam 

Fajar Syi’ar di radio El victor, bisa memberikan perubahan perilaku. 

Menjadikan seseorang lebih ikhlas lebih ridho untuk menjalani 

kehidupan melalui kajian sholat yang beliau ajarkan. Dipandu 

dengan buku “60 Menit Terapi Sholat Bahagia” akan membuat 

pendengar mempraktekan langsung apa yang Prof. Dr. Moh. Ali 

Aziz, M.Ag sampaikan. 

d. Kajian Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag dalam program Fajar Syi’ar 

dapat memperingan dan memberikan pengobatan bagi pendengar 

yang menderita sakit. Bukan dengan cara medis, melainkan dengan 

sholat yang didalamnya kita di ajarkan ikhlas menerima segala 

penyakit, memasrahkannya dan mensyukurinya kepada Allah. 

B. REKOMENDASI 

1. Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pendengar sangat puas 

dan sangat tertarik dengan kajian yang dibawakan oleh  Prof. Dr. Moh. Ali 

Aziz, M.Ag. Tetapi ada sebagian pendengar yang kurang memahami 

sebagian kata-kata asing yang disampaikan oleh beliau. Tapi secara 

keseluruhan kajian yang disampaikan oleh Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag 

sangat luar biasa sekali dan mampu menarik pendengar. Mungkin untuk 

kedepannya, bisa menggunakan bahasa yang lebih merakyat. 



 

 

2. Untuk Pendengar 

Kepada pendengar diharapkan bisa mendengarkan Program Fajar 

Syi’ar yang setiap hari dengan dikaji berbagai ustad dan ustdzah yang 

berbeda.  

3. Program Studi Ilmu Komunikasi 

Untuk kaum akademisi program studi komunikasi diharapkan 

mampu memberikan tambahan penemuan baru dalam penelitian sosial, 

khususnya yang terkait dengan respon pendengar. Untuk peneliti 

selanjutnya, dengan menset program Fajar Syi’ar yang dikaji Prof. Dr. 

Moh. Ali Aziz, M.Ag dari perspektif konseling, psikologi, maupun 

kesehatan mental. Selain itu, untuk radio yang ada di kampus yaitu Sufada 

FM, semoga bisa menjadi media pembelajaran untuk keseluruhan 

mahasiswa dalam memahami radio siaran. 

4. Program Fajar Syi’ar 

Terkait program Fajar Syi’ar, untuk lebih memperkuat dan 

meningkatkan kembali penyiaran dalam bidang syi’ar agama islam. 

Sebagai salah satu radio yang memiliki segmentasi pendengar yang luas, 

dan radio yang dipercaya mayoritas masyarakat Surabaya dan sekitarnya, 

maka harus mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat serta 

mampu menjadi media yang objektif dan mampu memberikan 

pengetahuan tentang islam dalam kajian yang disampaikan oleh 

narasumber. 

 


