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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari fenomena dan data yang terkumpul setelah peneliti melakukan

penelitian di Radio Bonafit, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Radio Bonafit didirikan dibawah naungan langsung Gereja HKBP

pada 1 Januari 1988. Jadi, unsur keagamaan dan tradisi daerah

setempat batak Toba sangat diperhatikan dan dipertahankan.

2. Radio Bonafit membuat program siaran ini awalnya hanya sekedar

untuk hiburan, akhirnya menjadi salah satu program yang terima cukup

baik pada masyarakat luas. Sehingga menjadi salah satu program acara

yang  ikut berperan dalam pelestarian musik Batak Toba.

3. Program siaran ini dirasakan memiliki peran yang cukup penting

dalam usaha pelestarian tradisi dan Etnik Batak Toba di Tapanuli

mengingat cukup luasnya jangkauan sentuhan radio Bonafit sampai

pada ke pelosok Tarutung sehingga mampu menyentuh masyarakat

yang cukup luas. Dengan harapan dari sekedar mengingat, menjadi

dapat mempertahankan dan melestarikan musik Etnik Batak Toba di

wilayah Tapanuli.Kesulitan yang dihadapi adalah semakin

berkurangnya penghasilan di radio siaran akibat dari penggunaan

media komunikasi semakin berkembang. Kemudian semakin

berkurangnya dukungan dana dalam pengoperasian stasiun radi

Bonafit.
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4. Masyarakat Tapanuli, khususnya di Tarutung merespon positif

program siaran acaran ini. Program ini dianggap menjadi satu program

yang berperan penting dalam pelestarian musik dan tradisi etnik Batak

Toba.

5. Stasiun radio Bonafit memiliki salah satu fungsi sebagai pewartaan

Agama dan peribadatan bagi pemeluk agama Kristen.

B. SARAN

Saran-saran berikut ditujukan peneliti tidak hanya kepada masyarakat di

daerah Tapanuli, khususnya di Tarutung, tetapi kepada seluruh masyarakat

Indonesia, pembaca, khususnya para generasi muda. Daran dari peneliti sebagai

berikut:

1. Sebaiknya kita memanfaatkan media yang berkembang sekarang ini

untuk pemanfaatan yang lebih positif.

2. Sangat disarankan untuk melestarikan tradisi, kesenian kita. Agar

dapat menjadi suatu identitas buat kita.

3. Bersama-sama mendukung pelestarian budaya, dengan tidak

melupakan budaya warisan leluhur.

4. Dilakukan pengembangan dan pelebaran sayap stasiun siaran radio

dalam membuat berbagai program yang sudah mengikuti

perkembangan.Dengan beradaptasi pada perkembangan/kemajuan

jaman.


