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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, semua data akan dibahas dan diberikan penafsiran 

dengan mengolah data yang dimasukkan pada tabel frekuensi untuk 

mengetahui distribusi jawaban responden atas tiap-tiap indikator. Dalam 

angket terdapat 5 pilihan jawaban. Setiap jawabn memiliki skor yang berbeda-

beda. Untuk setiap jawaban sangat setuju (SS) skornya 5, jawaban setuju (S) 

skornya 4, jawaban normal (N) skornya 3, jawaban tidak setuju (TS) skornya 2, 

dan jawaban sangat tidak setuju (STS) skornya 1. 

Sebelum disajikan data-data berdasarkan angket yang telah disebarkan 

kepada responden, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu mengenai 

identitas responden. 

1.1 Identitas responden 

Melalui 50 angket yang telah disebarkan, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi jumlah responden menurut angkatan di IKABAMA. Dalam 

hal ini, peneliti menampilkan detail secara keseluruhan jumlah responden pada 

tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Angkatan Di IKABAMA 

No. Angkatan Frekuensi Prosentase (%) 
1. 15 23 46,00% 
2. 16 16 32,00% 
3. 17 11 22,00% 

Total 50 100 
Sumber : Angket pada Sub Identitas Responden 
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Dari tabel yang ditampilkan di atas, maka dapat diketahui jumlah responden 

angkatan 15 berjumlah 23  orang responden atau 46 % dari total responden 

secara keseluruhan. Sedangkan jumlah responden angkatan 16 berjumlah  16 

orang atau 32 % dari total responden secara keseluruhan. Sedangkan jumlah 

responden angkatan 17 berjumlah 11 orang atau 22 % dari total responden 

secara keseluruhan. Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden yang diteliti adalah angkatan 15  orang anggota 

IKABAMA.  

1.2 Uji Keabsahan Data 

Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis. Oleh 

karena itu dalam tiap-tiap analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor 

responden pada tiap-tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi 

tersebut, tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data 

yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

1.3 Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesasihan suatu instrumen (Arikunto,2002:144). Sebuah 

instrumen dikatan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau 

dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas 
Variabel Item r Sig Keterangan 

 
 

Terpaan 
program siaran 

“no major label” 
pada Radio 

Elfara FM (X) 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 

.568 

.643 

.587 

.514 

.657 

.724 

.554 

.574 

.652 

0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
 
 

Motivasi dalam 
membentuk 

band indie (Y) 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 

X10 

.517 

.478 

.522 

.512 

.773 

.853 

.787 

.797 

.786 

.631 

0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 
0.235 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

dari variabel Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM 

(X) dan Motivasi dalam membentuk band indie (Y) adalah valid,  karena di 

lihat dari nilai  signifikan hasil koefisien korelasi product moment lebih besar  

(>) dari  0.235 (α=5%).   

1.4 Uji Reliabilitas 

Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 

sama secara berulang-ulang dan menghasikan ukuran yang mendekati ukuran 
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sebelumnya. Apabila alpha cornbach lebih besar 0,600, maka dikatakan 

pertanyaan-pertanyaan reliabel. 

Tabel 4.3 

Kriteria Indeks Kofiesien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 
1. <0,200 sangat rendah 
2. 0,200-0,399 Rendah 
3. 0,400-0,599 Cukup 
4. 0,600-0,799 Tinggi 
5. 0,800-1,00 sangat tinggi 

Sumber: Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, 2017 

 

 Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Cronbach Alpha. Bila alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Terpaan program siaran “no major label” 
pada Radio Elfara FM (X)  0,779 

Reliabel 

Motivasi dalam membentuk band indie 
(Y) 0,869 

Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

dari variabel Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  

(X) dan Motivasi dalam membentuk band indie (Y) adalah reliabel,  karena  

Cronbach Alpha  lebih besar dari 0,600. 
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1.5 Dekripsi Jawaban Responden 

      4.5.1 Distribusi Frekuensi Variabel  Terpaan program siaran “no major 
label” pada Radio Elfara FM   

 Dalam variabel Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara 

FM   terdapat 9 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk 

dijawab. Distribusi jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Radio Elfara, Program Siaran 

“No Major Label” dan Tingkat Ketertarikan Responden Pada Band 
Indie (X) 
 

NO. KETERANGAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Tidak Setuju 2 0,29% 
2. Tidak Setuju 36 5,14% 
3. Normal 282 40,28% 
4. Setuju 252 36,00% 
5. Sangat Setuju 128 18,28% 

TOTAL 700 100% 
Sumber : Quisioner X 

4.5.2 Analisis jawaban responden pada variabel (X) pengaruh terpaan 
program siaran “No Major Label” pada Radio Elfara Malang 

Dalam variabel Terpaan program siaran “no major label” pada Radio 

Elfara FM   terdapat 9 item pertanyaan yang diberikan kepada responden 

untuk dijawab. Berikut adalah analisa jawaban responden pada variabel X : 

Tabel 4.6 

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang mendengarkan program 
siaran “no major label” setiap seminggu sekali dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 2 4% 
2. Setuju 24 48% 
3. Normal  20 40% 
4. Tidak Setuju 4 8% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 
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TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 1 

Berdasarkan penjelasan dari tabel quisioner X.1 di atas dapat dijelaskan bahwa 24 

orang responden menjawab setuju dan 2 orang menjawab sangat setuju. 

Sedangkan  20 orang responden menjawab normal yang dapat diartikan bahwa 

mereka tidak selalu mendengarkan program siaran “No Major Label” pada radio 

elfara FM Malang setiap minggunya. Dan ada 4 orang responden yang menjawab 

tidak setuju, berarti dapat disimpulkan dari 50 orang responden ada 4 orang yang 

tidak pernah mendengarkan program tersebut. Namun, 26 orang responden 

mendengarkan program “No Major Label” setiap minggunya sehingga lebih dari 

25% responden mendengarkan program tersebut setiap minggu. 

Tabel 4.7 

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang mendengarkan program 
siaran “No Major Label” pada radio elfara FM Malang dari awal hingga 
akhir program siaran, dapat dilihat pada tabel di bawah : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 1 2% 
2. Setuju 16 32% 
3. Normal  27 54% 
4. Tidak Setuju 5 10% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 2. 

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada total 6 responden 

yang tidak mendengarkan program siaran “No Major Label” dari awal hingga 

akhir siaran. Sedangkan ada total 27 responden yang menjawab normal yang 

dapat diartikan bahwa mereka kadang – kadang mendengarkan dari awal sampai 

akhir. Dan total 17 responden yang menjawab setuju dan sangat setuju, yang 

berarti mereka selalu mendengarkan program siaran tersebut dari awal sampai 
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akhir. Kesimpulannya dari 50 orang responden tidak semua responden tertarik 

untuk mendengarkan program siaran ini dari awal hingga akhir. 

Tabel 4.8 

Untuk mengetahui berapa banyak jumlah responden yang tertarik pada 
band indie yang pernah diundang dalam program siaran “No Major Label” 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 6 12% 
2. Setuju 26 52% 
3. Normal  18 36% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 3. 

Berdasarkan penjelasan tabel di atas ada total 32 orang responden yang menjawab 

tertarik dengan band-band indie yang diundang dalam program siaran “No Major 

Label” dan hanya 18 orang responden yang sedikit tertarik dengan band-band 

indie yang diundang dalam “No Major Label” karna mereka memilih jawaban 

normal. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% responden yang 

tertarik dengan semua band indie yang diundang dalam program siaran tersebut. 

Tabel 4. 9 

Untuk mengetahui seberapa baik perhatian responden dalam mendengarkan 
program siaran “No Major Label” dapat dilihat pada tabel di bawah : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 3 6% 
2. Setuju 24 48% 
3. Normal  20 40% 
4. Tidak Setuju 3 6% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 4. 
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Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 48% responden selalu 

mengikuti dan memperhatikan setiap band indie yang diundang pada program 

siaran tersebut. Dengan banyaknya responden yang menaruh perhatian lebih pada 

setiap band indie yang diundang menunjukkan seberapa besar ketertarikan mereka 

terhadap band indie. 

Tabel 4.10 

Untuk mengetahui banyaknya responden yang berpartisipasi memberikan 
pertanyaan pada setiap band indie yang datang melalui twitter atau telepon 
“No Major Label” dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 5 10% 
3. Normal  36 72% 
4. Tidak Setuju 9 18% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 5. 

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan 72% responden kadang-kadang 

bepartisipasi memberikan pertanyaan kepada band indie yang diundang dalam 

program tersebut dan 18% responden yang tidak berpartisipasi, dan hanya 10% 

responden yang selalu berapartipasi. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan 

responden hanya sebatas mendengarkan isi program siaran tersebut hal ini bisa 

disebabkan oleh kurangnya spirit dari penyiar ataupun tidak adanya reward bagi 

pendengar yang mengirimkan sebuah pertanyaan. 
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Tabel 4.11 

Untuk mengetahui banyaknya responden yang fokus dalam mendengarkan 
program siaran “No Major Label” saat program siaran berlangsung dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 11 22% 
3. Normal  35 70% 
4. Tidak Setuju 4 8% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 6. 

Dari hasil di atas dapat dijelaskan bahwa 70% responden kadang-kadang 

mendengarkan program dengan fokus, namun ada 8% respon tidak selalu fokus 

mendengarkan, hanya 22% responden yang selalu fokus mendengarkan program 

siaran tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang menariknya pembawaan 

penyiar dalam program siaran “No Major Label”. 

Tabel 4.12 

Untuk mengetahui berapa banyaknya responden yang lebih suka 
mendengarkan program “No Major Label” sendiri dapat di lihat pada tabel 
di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 3 6% 
2. Setuju 7 14% 
3. Normal  37 74% 
4. Tidak Setuju 3 6% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 7. 

Berdasarkan hasil tabel diatas dijelaskan bahwa lebih dari 50% responden lebih 

suka mendengarkan program siaran “No Major Label” bersama-sama, entah 

bersama teman atau saudara. Dengan banyaknya responden yang selalu 
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mendengarkan program siaran ini bersama-sama menjelaskan kenapa responden 

tidak selalu fokus pada program siaran ini. 

Tabel 4.13 

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang lebih suka mendengarkan 
program “No Major Label” bersama teman atau tidak dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 2 4% 
2. Setuju 8 16% 
3. Normal  36 72% 
4. Tidak Setuju 4 8% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 8. 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa meskipun responden tidak suka 

mendengarkan program siaran “No Major Label” sendiri bukan berarti responden 

selalu mendengarkan dengan teman-temannya, hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya responden yang memilih normal atau bisa berarti kadang-kadang 

sebanyak 72%. 

Tabel 4.14 

Untuk mengetahui berapa banyak tingkat fokus responden dalam 
mendengarkan program siaran “No Major Label” daripada pembicaraan 
yang ada di sekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 1 2% 
2. Setuju 10 6% 
3. Normal  35 70% 
4. Tidak Setuju 3 20% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner X nomor 9. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di jelaskan bahwa hanya 22% responden 

yang selalu fokus mendengarkan pembicaraan yang ada dalam program siaran 

tersebut hal tersebut menunjukkan tingkat ketertarikan responden terhadap band 

indie dan isi dari program tersebut. Namun tak sedikit dari responden yang tidak 

selalu fokus dengan pembicaraan yang ada pada program siaran “No Major 

Label” dengan total 70% responden. 

4.5.3 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Pendengar dalam 

Membentuk Band Indie (Y) 

Dalam variabel motivasi pendengar dalam membentuk band indie terdapat 

15 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Distribusi 

jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.20  berikut : 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Pendengar dalam Membentuk 

Band Indie (Y) 
NO. KETERANGAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Tidak Setuju 0 0,00% 
2. Tidak Setuju 11 1,46% 
3. Normal 190 25,33% 
4. Setuju 398 53,07% 
5. Sangat Setuju 151 20,14% 

TOTAL 750 100% 
Sumber : Quisioner Y 
 
4.5.4   Analisis jawaban responden pada variabel (Y) motivasi pendengar 

dalam membentuk band indie 

Dalam variabel motivasi pendengar dalam membentuk band indie   

terdapat 10 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. 

Berikut adalah analisis jawaban responden pada variabel Y : 
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Tabel 4.16 
Untuk mengetahui berapa banyak responden yang menyukai band indie 

dapat dilihat pada tabel di bawah : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 26 52% 
2. Setuju 24 48% 
3. Normal  0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 1. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 48% responden menyukai band 

indie dan 52% sangat menyukai band indie. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

semua responden tertarik dan menyukai band indie dan rasa tertarik tersebut dapat 

menjadi awal tumbuhnya motivasi karena motivasi ditandai dengan munculnya 

rasa atau “feelings”, afeksi seseorang. 

Tabel 4.17 
Untuk mengetahui berapa banyak responden yang mendengarkan lagu-lagu 

dari band indie dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 24 48% 
2. Setuju 26 56% 
3. Normal  0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 2. 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa selain menyukai band indie 

semua responden juga senang mendengarkan lagu-lagu band indie. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel di atas ada 52% senang mendengarkan lagu-lagu band 

indie dan 48% sangat menyukai lagu-lagu band indie. Ketertarikan seperti ini juga 

dapat memicu timbulnya motivasi dari setiap responden terhadap band indie. 
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Tabel 4.18 
Untuk mengetahui seberapa banyak perubahan pengetahuan pada 
responden terhadap band indie setelah mendengarkan program siaran “No 
Major Label” dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 7 14% 
2. Setuju 30 60% 
3. Normal  13 26% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 3. 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa ada lebih dari 50% responden yang 

bertambah pengetahuannya tentang band indie setelah mendengarkan program 

siaran “No Major Label”. Dan ada 26% yang menjawab normal atau dapat 

dikatakan sedikit bertambah pengetahuannya tentang band indie setelah 

mendengarkan program siaran tersebut. Dapat diartikan bahwa penyiar harus 

lebih memberikan pengetahuan yang luas tentang band indie yang diundang ke 

acara tersebut maupun tidak karena ada 26% responden yang mendapatkan 

sedikit pengetahuan dari program siaran tersebut. 

Tabel 4.19 
Untuk mengetahui berapa banyak tingkat ketertarikan responden terhadap 
semua karya band indie yang diundang ke dalam program siaran “No 
Major Label” dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 6 12% 
2. Setuju 31 62% 
3. Normal  13 26% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 4. 
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Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 62% responden 

yang tertarik dengan setiap band indie yang diundang pada program siaran “No 

Major Label” dan 12% orang responden yang sangat tertarik pada setiap karya 

band indie. Dapat dikatakan bahwa banyak dari responden yang merasa tertarik 

pada karya-karya band indie, karena selain mengundang dan mewawancarai 

setiap band indie yang diundang “No Major Label” juga memutarkan lagu-lagu 

dari band indie yang datang. 

Tabel 4.20 
Untuk mengetahui seberapa besar keinginan responden membentuk band 
indie setelah mendengarkan program siaran “No Major Label” dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 4 8% 
2. Setuju 29 58% 
3. Normal  16 32% 
4. Tidak Setuju 1 2% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 5. 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada 4 orang responden 

yang menjawab sangat setuju dan 29 orang responden yang menjawab setuju. 

Dan 16 orang responden menjawab normal yang berarti sedikit keinginan 

mereka untuk membentuk band indie setelah mendengarkan program siaran 

tersebut. Serta ada 1 orang responden yang memilih tidak setuju bahwa setelah 

mendengarkan program siaran ini membuatnya memiliki niatan untuk 

membentuk band indie. Kesimpulannya meskipun responden menyukai band 

indie bahkan mendengarkan lagu-lagunya bukan berarti mereka semua memiliki 

keinginan untuk membentuk band indie setelah mendengarkan program siaran 

“No Major Label”, namun ada lebih dari 50% responden yang ingin membentuk 
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band indie setelah beberapa kali mendengarkan program siaran “No Major 

Label”. 

Tabel 4.21 
Untuk mengetahui berapa banyak responden yang ingin latihan band 
bersama teman-temannya di studio musik setelah mendengarkan program 
siaran “No Major Label” dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 10 20% 
2. Setuju 24 48% 
3. Normal  14 28% 
4. Tidak Setuju 2 4% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 6. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada 48% responden yang 

melakukan latihan band di studio musik setelah mendengarkan program siaran 

“No Major Label” hal ini menunjukkan bahwa dengan mendengarkan program 

siaran ini setiap minggu juga dapat menumbuhkan motivasi pendengar untuk 

bermain alat musik. Meskipun ada 2 orang responden yang tidak pernah latihan 

di studio musik, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi rasa suka mereka 

terhadap band indie. 

Tabel 4.22 
Untuk mengetahui seberapa banyak keinginan responden untuk mengikuti 
perlombaan band – band indie dengan band indie nya nanti dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 7 14% 
2. Setuju 22 44% 
3. Normal  18 36% 
4. Tidak Setuju 3 6% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 7. 



52 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 22 orang responden yang 

menjawab setuju dan 7 orang responden yang menjawab sangat setuju, yang 

berarti ada 29 orang responden yang mempunyai keinginan mengikuti 

perlombaan band indie nantinya. Ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

motivasi yang besar sehingga mempunyai mimpi dapat berkompetisi dengan 

band indie lainnya sebagai ajang tolak ukur kemampuan mereka. Dan hanya 3 

orang responden yang tidak ingin mengikuti perlombaan. 

 
Tabel 4.23 

Untuk mengetahui seberapa besar keinginan responden untuk menciptakan 
lagu untuk band indie nya nanti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 11 22% 
2. Setuju 28 56% 
3. Normal  10 20% 
4. Tidak Setuju 1 2% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 8. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 80% responden mempunyai 

keinginan menciptakan lagu bersama teman dalam band indie nya nanti. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi responden berkarya seperti band indie yang 

pernah diundang dalam program siaran “No Major Label” sangatlah tinggi. 

Tabel 4.24 
Untuk mengetahui berapa banyak keinginan responden untuk diundang 
pada program siaran “No Major Label” bersama band indie nya nanti 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 13 26% 
2. Setuju 28 56% 
3. Normal  8 16% 
4. Tidak Setuju 1 2% 
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5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 
TOTAL 50 100% 

Sumber : Kuisioner Y nomor 9. 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasilnya masih banyak 

responden yang mempunyai keinginan diundang pada program siaran “No Major 

Label” dengan band indie nya nanti yakni total 41 orang. Hanya ada 8 orang 

responden yang memilih normal atau dapat diartikan ada sedikit keinginan untuk 

diundang pada program siaran “No Major Label” sedangkan hanya ada 1 orang 

responden saja yang tidak mempunyai sama sekali keinginan untuk diundang 

pada program tersebut. Dengan banyaknya responden yang ingin diundang pada 

program siaran ini menunjukkan bahwa responden mempunyai motivasi yang 

tinggi untuk membentuk band yang dapat menciptakan sebuah kreativitas pada 

musiknya. 

 Tabel 4.25 
Untuk mengetahui bagaimana sikap dan kondisi sekitar responden 
terhadap motivasinya dalam membentuk band indie dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini : 

NO. PERNYATAAN FREKUENSI PROSENTASE 
1. Sangat Setuju 6 12% 
2. Setuju 23 46% 
3. Normal  21 42% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Sumber : Kuisioner Y nomor 10. 

Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan bahwa ada 23 orang responden yang 

menjawab setuju dan 6 orang responden menjawab sangat setuju. Namun ada 21 

orang yang menjawab normal, yang berarti kondisi sekitar dan sikap sekitarnya 

sedikit tidak mendukung dengan motivasi atau keinginannya untuk membentuk 
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band indie. Karna memang tidak semua orang atau lingkungan mengerti apa itu 

band indie, banyak juga yang berfikiran negatif akan band indie. Oleh karena itu 

kenapa program siaran “No Major Label” di adakan karena ingin mengubah 

stigma negatif orang terhadap band indie itu sendiri. Namun ada lebih dari 50% 

responden yang keluarga, teman dan sekitarnya mendukung untuk membentuk 

band indie. 

4.6 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji 

pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi 

linier sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian dengan menggunakan 

regresi linear sederhana tampak pada tabel 4.36 berikut ini : 

Tabel 4.26 
Hasil Pengujian Korelasi dan Regresi Linier Sederhana  dan Uji t   

Variabel 
Terikat 

Variabel 
Bebas 

Ustandardized 
Coefficients 

(B) 

t 
Hitung 

t 
Tabel 

Level of 
Sig. 

(α=5%) 

Keteranga
n 

Y X 
 
Constanta 

0,628 
 

21,130 

3.374 
 
 

1,677 
 
 

0,000 
 
 

Signifika
n 
 
 

R  
R Square    
Fhitung 
Ftabel 

= 0,438 
= 0,192 
= 11,384 
= 2,49 

 
Signifika

n 
 
 

Sumber : Hasil Pengolahan SPPS, diolah 
 
Keterangan : 
X :  Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  
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Y :  Motivasi dalam membentuk band indie 
 

  Dari hasil pengujian analisis regresi berganda seperti yang tertera di 

atas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y=  21,130+0,628X  

Berdasarkan  persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Konstanta sebesar 21,130  menunjukkan jika Terpaan program siaran “no 

major label” pada Radio Elfara FM  diasumsikan nol atau tidak ada  

maka Motivasi dalam membentuk band indie (Y) akan sebesar  21,130. 

2) BX=0,628  jika variabel Terpaan program siaran “no major label” pada 

Radio Elfara FM (X) naik sebesar satu satuan  maka  Motivasi dalam 

membentuk band indie (Y) akan naik  sebesar 0,628 satuan.   

4.7 Koefisien Determinasi  

Tabel 4.27 
Model Summary 

Model R Rsquare Adjusted 
R square 

Std.erorr of 
the estimate 

1 .438 .192 .175 4.534 

Berdasarkan tabel 4.27 di dapatkan koefisien R square sebesar 0. 192 

artinya 19,2%  variabel motivasi pendengar membentuk band indie akan 

dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu terpaan program siaran “no major 

label” pada radio elfara fm. Sedangkan 80,8% variabel motivasi pendengar 

membentuk band indie dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di 

bahas dalam penelitian ini.  
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Selain koefisien determinasi juga di dapat koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu terpaan 

program siaran “no major label” pada radio elfara fm dengan variabel terikat 

yaitu motivasi pendengar membentuk band indie dengan nilai r sebesar 

0.438. nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan variabel bebas 

dengan variabel terikat termasuk kategori sedang. 

Tabel 4.28 
Kategorisasi Koefisien Korelasi 

Interval Kategori 

0 – 0,19 Sangat lemah 

0,2 – 0,39 Lemah 

0,4 - 059 Sedang 

0,6 – 0,79 Kuat 

0,8 - 1 Sangat kuat 

 
Terpaan program siaran “no major label” pada radio elfara fm dengan 

variabel motivasi pendengar membentuk band indie bersifat positif, artinya 

jika variabel bebas yaitu terpaan program siaran “no major label” 

ditingkatkan maka motivasi pendengar membentuk band indie akan 

mengalami peningkatan. 

 4.8 Pengujian Hipotesis 

  Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung variabel  Terpaan program 

siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  (X) sebesar 3,374, lebih 

besar  (>) dari t tabel 1,677 dengan tingkat signifikan 0,000  lebih kecil dari 

(<) 5%, maka keputusan terhadap Ho ditolak dan Ha diterima, artinya   

variabel  Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  
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(X) berpengaruh signifikan terhadap Motivasi dalam membentuk band indie 

dapat dibuktikan. Hasil uji t dapat djelaskan pada grafik berikut ini: 

 

Gambar  4.1 
Hasil Uji t 

 
 

 

 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Terpaan Terpaan 

program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  (X) berpengaruh 

signifikan terhadap Motivasi dalam membentuk band indie. 

 

1.8 Pembahasan   

Hasil penelitian menunjukkan variabel Terpaan program siaran “no 

major label” pada Radio Elfara FM  berpengaruh terhadap Motivasi dalam 

membentuk band indie. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji t hitung variabel  

Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  sebesar 

3,374, lebih besar  (>) dari t tabel 1,677 dengan tingkat signifikan 0,000  lebih 

kecil dari (<) 5%, maka keputusan terhadap Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi  menunjukkan kekuatan hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, juga dapat menentukan arah 

hubungan dari kedua variabel. Nilai korelasi yang didapat adalah sedang dan 

positif. Positif maksudnya terjadi hubungan yang searah antara  terpaan 

3,374 

H0 Ditolak H0 Ditolak 

1,677 -1.677 

H0 Diterima 
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Terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM  terhadap 

Motivasi dalam membentuk band indie khususnya mahasiswa di 

kesekretariatan IKABAMA (Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa UMM) yang 

bertempat di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Bila konten 

program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM sering didengarkan 

maka akan terjadi pembentukan memotivasi mahasiswa IKABAMA (Ikatan 

Aktivitas Band Mahasiswa UMM) dalam membentuk band indie. Akibat 

terpaan program siaran “no major label” pada Radio Elfara FM akan 

membektuk sikap yang positif  yaitu memotivasi mahasiswa membentuk band 

indie. Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil jawaban responden yang 

sebagian besar tahu tentang keberadaan  radio Elfara FM Malang,  responden 

tahu  tentang program siaran “No Major Label” di Radio Elfara FM Malang, 

respoden mendengarkan program siaran “No Major Label” dari awal hingga 

akhir siaran, tahu apa itu band indie,  responden  sangat tahu program siaran 

“No Major Label” di Radio Elfara FM Malang,  responden  selalu 

mendengarkan lagu-lagu band indie, responden mengenal beberapa personil 

band-band  indie, responden tertarik pada setiap band indie yang diundang di 

program siaran “No Major Label”,  responden  mengikuti dan memperhatikan 

band, responden  selalu berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada band 

indie yang di undang pada program siaran “No Major Label” melalui telepon 

atau Twitter “No Major Label”, responden selalu focus mendengarkan apapun 

ketika sedang mendengarkan program siaran “No Major Label”, responden 

suka mendegarkan sendiri program siaran radio “No Major Label”,  responden 

suka mendengarkan program siaran radio “No Major Label” bersama teman-
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teman, responden lebih focus mendengarkan pembicaraan dalam program 

siaran “No Major Label” daripada mendengar pembicaraan sekitar responden.  

Jadi terpaan merupakan dimana seseorang terkena dampak ketika 

membaca, melihat atau mendengar pesan dari sebuah media, yaitu berupa 

perubahan kognitif. Terpaan program siaran adalah ketertarikan antara media 

dan audiens yang terkena dampak dari pesan-pesan yang ditayangkan melalui 

sebuah program siaran, yang pada akhirnya terjadi perubahan kognitif pada 

diri audiens tersebut. Keberhasilan media dapat diukur dari frekuensi durasi, 

serta atensi terhadap tayangan tersebut. Sedangkan motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suau perubahan energi yang ada pada diri manusia, 

sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga 

emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong 

karena adanya tujuan kebutuhan atau keinginan. Dorongan dalam diri manusia 

yang muncul untuk melakukan sesuatu tentunya mempunyai tujuan mencapai 

suesuatu yang diinginkan. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu 

memerlukan dorongan yang kuat atau motif yang kuat. Motif yang kuat itulah 

disebut dengan motivasi. Jadi motivasi merupakan kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Jadi untuk mengetahui pengaruh terpaan program siaran “No Major 

Label” pada Radio Elfara Malang terhadap motivasi membentuk band indie. 

Peneliti beranggapan bahwa terpaan program siaran “No Major Label” pada 

Radio Elfara Malang memiliki pengaruh langsung  terhadap motivasi 

membentuk band indie. Jadi semakin lama mendengarkan program siaran “No 

Major Label” pada Radio Elfara Malang, maka semakin tinggi motivasi 
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mahasiswa di kesekretariatan IKABAMA (Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa 

UMM) yang bertempat di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

membentuk band indie. Hal ini dikarenakan setelah mendengarkan Radio 

Elfara Malang dengan durasi yang lama, pendengar lebih merasakan kepuasan 

hiburan seperti mengisi waktu luang, bersantai, dan penyaluran emosi para 

pendengar. Hakim (2010) juga menyatakan bahwa semakin tinggi durasi 

mendengarkan radio komunitas mengindikasikan tingkat kedekatan dengan 

radio komunitas dan semakin tinggi terpaan media komunitas, maka semakin 

tinggi posisi radio komunitas sebagai media massa yang dapat memenuhi 

kebutuhan pendengar. 

Pada dasarnya, penggunaan media komunitas, seperti radio komunitas 

merupakan salah satu cara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dimana 

situasi pemuasan kebutuhan akan tercapai dari efek serta penggunaan media 

tersebut (Rakhmat 2002). Keberlanjutan radio komunitas juga bergantung 

pada kesetiaan pendengarnya yang selalu mendengarkan serta memberikan 

masukan mengenai kualitas penyiaran agar radio komunitas berkontribusi 

dalam mengedepankan pesan lokal dan memenuhi kebutuhan pendengar. 

Berdasarkan teori jarum hipodermik pada umumnya khalayak 

dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. 

Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dikatakan relevan dengan teori 

tersebut karena efek dari pengaruh terpaan program siaran “no major label” 

mengubah pendapat dan penambahan pengetahuan serta perubahan sikap, 

perasaan dan kesukaan objek penelitian. Dimana hal tersebut juga akan 
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mengubah kecenderungan perilaku objek. Karena jika program siaran tersebut 

di dengarkan secara rutin akan menimbulkan efek-efek tersebut pada objek 

atau khalayak yang dapat dikatakan pasif. 
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