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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Menjawab pertanyaan penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan fungsi program siaran Kentongan RRI Bogor sebagai komunikasi 

mitigasi bencana dan menjelaskan strategi yang digunakan pada program siaran 

kentongan ini untuk menarik minat masyarakat atau pendengar dalam 

mendengarkan siaran mengenai kebencanaan.  

1. Fungsi program siaran Kentongan RRI Bogor ini adalah program siaran 

yang memberikan edukasi dan informasi tentang kebencanaan di Bogor, 

terutama fokus dalam penelitian ini di Kabupaten Bogor. Dalam penelitian 

ini, fokus siklus manajemen bencana membahas mengenai bencana banjir, 

tanah longsor dan angin puting beliung. Informasi dan edukasi pada 

manajemen bencana yang dibahas dalam program siaran kentongan ini 

pada pra bencana yaitu mengurangi timbulnya suatu ancaman saat 

terjadinya bencana, edukasi terkait bagaimana simulasi dan sosialisasi 

dalam menghadapi suatu bencana. Selanjutnya saat bencana, program 

siaran kentongan ini memberikan edukasi dan informasi saat kejadian pada 

suatu bencana bagaimana untuk menyelamatkan diri dan evakuasi harta 

benda serta hal lain yang semestinya diselamatkan ketika terjadinya suatu 

bencana dan memberikan informasi terkait korban dan dampak yang 

ditimbulkan saat bencana terjadi. Lalu yang terakhir yaitu informasi dan 

edukasi mengenai pasca bencana, dalam pasca bencana meliputi 

bagaimana pemulihan setelah terjadinya bencana baik pemulihan dari 

kondisi atau lingkungan yang terkena dampak bencana tersebut serta 

mengembalikan kondisi psikis yang dirasakan masyarakat yang terkena 

bencana. Dalam program siaran Kentongan memiliki beberapa format 

berita yang disiarkan pada setiap episode Majalah Udara disiarkan. Format 
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berita yang disiarkan antara lain yaitu Voice Report, Straight News, Report 

On The Spot, News Feature, Filler dan Iklan Layanan Masyarakat.  

2. Dalam program siaran Kentongan memiliki berbagai strategi yang 

dilakukan untuk menarik minat pendengar serta agar informasi dan edukasi 

yang disiarkan dapat tersampaikan dan diterima oleh masyarakat atau 

pendengar radio. Baik dari penyiar radio, reporter, kepala stasiun dan 

kepala pemberitaan dari RRI Bogor sendiri menjelaskan strategi 

komunikasi dalam program siaran Kentongan ini. Strategi komunikasi 

yang digunakan antara lain mengemas paket berita semenarik mungkin 

agar pendengar atau masyarakat tertarik dengan siaran mengenai bencana 

tersebut, lalu menggunakan bahasa tutur yang baik dan benar sehingga 

mampu mempengaruhi perasaan dari pendengar maka pendengar akan 

merasa hangat dan akrab dari siaran yang disampaikan melalui bahasa tutur 

yang baik.  

Hasil dari analisa dan pembahasan mengenai program siaran ini, maka 

disimpulkan pada penelitian ini, bahwa program siaran Kentongan RRI Bogor 

sebagai media massa radio yang memberikan edukasi serta informasi terkait 

kebencanaan yang terangkum pada siklus manajemen bencana, yaitu pra bencana, 

saat bencana, dan pasca bencana. Hal itu diperkuat dari penjelasan dari ketujuh 

informan yang telah diwawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan studi 

fenomenologi karena mengungkap kesamaan makna dari fenomena program siaran 

Kentongan ini yang dialami oleh ketujuh informan yang telah diwawancarai, 

diantaranya tim redaksi RRI Bogor dan masyarakat pendengar program siaran 

Kentongan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa program siaran Kentongan 

efektif dalam menyebarkan informasi serta edukasi kebencanaan kepada 

pendengarnya, karena hasil dilapangan masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat 

pendengar program siaran Kentongan RRI Bogor dapat mengetahui lebih banyak 

informasi mengenai kebencanaan serta masyarakat akan lebih untuk siap, tanggap 

dan tangguh terhadap meminimalisir resiko yang terjadi pada suatu bencana 

terutama dalam menghadapi bencana banjir, tanah longsor serta angin puting 
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beliung yang terangkum tiga siklus manajemen bencana, yaitu informasi dan 

edukasi terkait pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.. Selanjutnya melalui 

siaran ini karena RRI sendiri memiliki siaran yang membahas pemahaman dan 

informasi dalam menjaga lingkungan disekitar. 

 Dalam kaitan teori yang digunakan dalam teori interaksi simbolik, bahwa 

masyarakat memaknai interaksi yang dilakukan oleh program siaran Kentongan ini 

sebagai simbol yang menggambarkan mengenai mitigasi bencana sehingga 

mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku setiap individu dari siaran informasi 

dan edukasi yang disiarkan oleh media massa radio yaitu program siaran 

Kentongan, hal ini sesuai dengan pisau analisis yang peneliti gunakan yaitu 

Hypodermic Needle Theory (Teori Jarum Hipodermik), dimana media memiliki 

peran penting dalam penyebaran informasi langsung mengenai sasaran tanpa 

perantara. Artinya pesan yang dikirimkan pada program siaran Kentongan ini akan 

langsung mengenai sasarannya yakni penerima pesan yaitu pendengar radio, 

seperti peluru yang langsung mengenai sasaran, sasaran atau pendengarnya dapat 

terpengaruh mengenai informasi yang telah diberikan oleh media radio. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian Studi Fenomenologi 

Program Siaran Kentongan RRI Bogor Sebagai Komunikasi Mitigasi Bencana, 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan temuan dilapangan, khalayak/pendengar berrharap agar jam 

penayangan program siaran kentongan ini diharapkan dapat disiarkan 

setiap hari yaitu dari hari senin hingga minggu, tidak hanya hari senin 

sampai jumat saja karena mengingat informasi terkait kebencanaan penting 

untuk disiarkan sehingga informasi mengenai mitigasi bencana baik untuk 

disiarkan setiap harinya. 

2. Untuk strategi yang dilakukan oleh program siaran kentongan ini 

diharapkan untuk lebih aktif melakukan promosi melalui media sosial, agar 
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masyarakat luas lebih mengetahui keberadaan dari program siaran RRI 

yang menyiarkan informasi dan edukasi mitigasi bencana. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat membahas lebih luas 

lagi mengenai program siaran kentongan ini. Tidak hanya membahas 

terkait konten atau bagaimana fungsi dan strategi yang dilakukan oleh 

program siaran kentongan namun membahas luas ke proses produksi yang 

dilakukan oleh program siaran kentongan. 


