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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terpaan program siaran “No 

Major Label” pada Radio Elfara Malang berpengaruh cukup kuat terhadap 

motivasi mahasiswa di kesekretariatan IKABAMA (Ikatan Aktivitas Band 

Mahasiswa UMM) yang bertempat di Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam membentuk band indie. Dapat dikatakan 

terdapat 58% responden mengatakan ingin menciptakan band indie nya 

sendiri setelah mendengarkan program siaran “No Major Label” berulang 

kali, selain keinginan membentuk band indie terdapat 48% responden juga 

memiliki motivasi untuk berlatih alat musik bersama teman-temannya 

dimana tindakan ini dapat dikatakan sebagai action dari motivasi yang 

ditimbulkan. Penelitian ini membuktikan  bahwa terpaan media 

merupakan frekuensi atau tingkat keseringan individu dalam 

mengkonsumsi media massa. Terpaan program siaran “no major label” 

pada Radio Elfara FM merupakan bagian dari terpaan media (media 

exposure) yang menggunakan Terpaan program siaran “no major label” 

pada Radio Elfara FM sebagai alat (channel) penyampaian pesannya. 

Terpaan media akan terjadi setelah penonton mengetahui, mendengar yang 

ada di media massa, yang mana didalamnya pasti terdapat pesan yang 

ingin di sampaikan seseorang yang mempunyai frekuensi tunggu dalam 

terpaan media, akan mempunyai pemahaman lebih terhadap pesan maupun 
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media itu sendiri dibandingkan yang mempunyai frekuensi rendah dalam 

menerima terpaan media. Hal ini dapat diasumsikan bahwa, semakin 

sering seseorang menerima terpaan media dan pesannya, maka akan  

mempengaruhi  motivasi  seseorang didalam menjalani aktivitas sehari-

hari yang kemudian dicontohkan pada kehidupan seorang remaja. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan ada 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. Dan 

juga variabel terpaan program siaran “no major label” pada radio dengan 

variabel motivasi pendengar membentuk band indie bersifat positif, 

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

ditingkatkan maka motivasi pendengar untuk membentuk band indie juga 

akan mengalami peningkatan. Sehingga semakin seringnya responden 

mendengarkan program siaran tersebut maka motivasi membentuk band 

indie tersebut juga akan bertambah. 

5.2   Saran 

1. Akademis 

• Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini 

adalah bagi kalangan akademisi agar mahasiswa yang berminat 

mengkaji mengenai penggunaan media, pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mencoba menerapkan model uses dan 

gratifications tidak lagi hanya melihat pada penggunaan media radio 
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oleh khalayak, tetapi dapat meneliti penggunaan media infomasi 

lain, seperti surat kabar dan televisi. 

• Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengemukakan atau

mengungkap hal-hal yang belum tercantum dalam skripsi ini

sehingga penelitian selanjutnya akan lebih lengkap, dan

mengembangkan penelitian dengan media-media lain serta

dipengaruhkan ke hal-hal yang berbeda.

2. Praktis

Bagi pihak radio elfara fm semoga dengan adanya penelitian ini dapat

menjadi sebuah tolak ukur untuk program siaran “No Major Label”  agar

dapat menjadi program siaran yang lebih baik kedepannya. Serta bagi

para pendengar radio yang memiliki minat atau ketertarikan pada band-

band indie atau bahkan memiliki minat untuk membentuk band indie

dapat mendengarkan program siaran “No Major Label” karena selain

mengundang band-band indie, program siaran ini juga memberikan

banyak informasi tentang bagaimana band indie tersebut menjadi sukses

dan bagaimana kiat serta usaha mereka sehingga dapat membuat album

ataupun mini album.


