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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh 

program Nightmare Side Ardan FM terhadap kepercayaan 

pendengar akan hal mistis, maka pada bagian akhir penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh dari Program Nightmare Side Ardan FM terhadap 

Kepercayaan Hal Mistis Pendengarnya. Dengan nilai 

korelasi simultan sebesar 0,799 yang berada pada interval 

0,60-0,799 yang termasuk dalam kategori kuat. Nilai 

korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa 

hubungan yang terjadi searah. Dengan meningkatnya 

variabel X, maka meningkat juga kepercayaan hal mistis 

pendengarnya. Selain itu program Nightmare Side Ardan 

FM juga memberikan pengaruh signifikan dengan 

presentase sebesar 63,9% terhadap kepercayaan hal mistis 

pendengarnya 

b. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Dimensi frekuensi pada program Nightmare Side 

Ardan FM memiliki hubungan yang sedang dengan 

kepercayaan pendengar akan hal mistis. Secara parsial 

dimensi frekuensi pada program Nightmare Side 

Ardan FM berpengaruh sedang terhadap kepercayaan 

pendengar akan hal mistis sebesar 0,509 yang berada 

pada interval 0.40-0,599. Nilai korelasi bertanda 

positif yang menunjukan bahwa hubungan yang 

terjadi searah. Semakin sering mendengarkan 

program Nightmare Side Ardan FM akan membuat 

kepercayaan pendengar akan hal mistis makin tinggi. 

Selain itu juga dimensi frekuensi secara signifikan 
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memberikan pengaruh sebesar 25,9% kepercayaan 

pendengar terhadap hal mistis. 

2) Dimensi infromasi pada program Nightmare Side 

Ardan FM memiliki hubungan yang kuat dengan 

kepercayaan pendengar akan hal mistis. Secara parsial 

dimensi informasi pada program Nightmare Side 

Ardan FM berpengaruh kuat terhadap kepercayaan 

pendengar akan hal mistis sebesar 0,697 yang berada 

pada interval 0,60-0,799. Nilai korelasi bertanda 

positif yang menunjukan bahwa hubungan yang 

terjadi searah. Semakin banyak informasi yang 

didapat pendengar dari program Nightmare Side 

Ardan FM akan membuat kepercayaan pendengar 

akan hal mistis makin tinggi. Selain itu juga dimensi 

informasi secara signifikan memberikan pengaruh 

sebesar 48,5% kepercayaan pendengar terhadap hal 

mistis. 

3) Dimensi edukasi pada program Nightmare Side 

Ardan FM memiliki hubungan yang kuat dengan 

kepercayaan pendengar akan hal mistis. Secara parsial 

dimensi edukasi pada program Nightmare Side Ardan 

FM berpengaruh kuat terhadap kepercayaan 

pendengar akan hal mistis sebesar 0,716 yang berada 

pada interval 0,60-0,799. Nilai korelasi bertanda 

positif yang menunjukan bahwa hubungan yang 

terjadi searah. Semakin banyak pengetahuan 

pendengar tentang mitos dan mistis yang didapat dari 

program Nightmare Side Ardan FM akan membuat 

kepercayaan pendengar akan hal mistis makin tinggi. 

Selain itu juga dimensi edukasi secara signifikan 

memberikan pengaruh sebesar 51,3% kepercayaan 

pendengar terhadap hal mistis. 

4) Dimensi hiburan pada program Nightmare Side 

Ardan FM memiliki hubungan yang kuat dengan 

kepercayaan pendengar akan hal mistis. Secara parsial 

dimensi hiburan pada program Nightmare Side Ardan 

FM berpengaruh kuat terhadap kepercayaan 
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pendengar akan hal mistis sebesar 0,710 yang berada 

pada interval 0,60-0,799. Nilai korelasi bertanda 

positif yang menunjukan bahwa hubungan yang 

terjadi searah. Semakin senang pendengar dengan 

program Nightmare Side Ardan FM akan membuat 

kepercayaan pendengar akan hal mistis makin tinggi. 

Selain itu juga dimensi hiburan secara signifikan 

memberikan pengaruh sebesar 50,4% kepercayaan 

pendengar terhadap hal mistis. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan simpulan diatas, adapun implikasi yang 

didapatkan sebagau berikut: 

a. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara frekuensi 

mendengarkan program Nightmare Side Ardan FM 

terhadap kepercayaan hal mistis. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin sering mendengarkan program Nightmare 

Side Ardan FM maka semakin tinggi tingkat kepercayaan 

hal mistis yang dimiliki. Dalam hal ini Ardan Radio lebih 

baik menambahkan waktu penyiaran program Nightmare 

Side setiap minggunya. 

b. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara informasi 

yang diberikan oleh program Nightmare Side Ardan FM 

terhadap kepercayaan hal mistis pendengarnya. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin banyak informasi yang 

diterima dari mendengarkan program Nightmare Side 

Ardan FM maka semakin tinggi tingkat kepercayaan hal 

mistis yang dimiliki. Dalam hal ini Ardan Radio seharusnya 

lebih memberikan informasi lokasi dan tema dengan sangat 

jelas dan detail. 

c. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara edukasi 

yang diberikan oleh program Nightmare Side Ardan FM 

terhadap kepercayaan hal mistis pendengarnya. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin banyak edukasi yang diterima 

dari mendengarkan program Nightmare Side Ardan FM 

maka semakin tinggi tingkat kepercayaan hal mistis yang 

dimiliki. Dalam hal ini Ardan Radio seharusnya lebih 



 

Mega Faiza, 2018 
PENGARUH PROGRAM NIGHTMARE SIDE ARDAN FM TERHADAP 
KEPERCAYAAN HAL MISTIS: Studi Terhadap Pendengar Nightmare Side 
di Kota Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 
 

memberikan banyak pengetahuan mengenai mitos-mitos, 

tempat bersejarah yang memiliki cerita mistis di dalamnya. 

d. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara hiburan 

yang diberikan oleh program Nightmare Side Ardan FM 

terhadap kepercayaan hal mistis pendengarnya. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin banyak hiburan yang diterima 

dari mendengarkan program Nightmare Side Ardan FM 

maka semakin tinggi tingkat kepercayaan hal mistis yang 

dimiliki. Dalam hal ini Ardan Radio lebih baik memberikan 

konten hiburan lebih banyak seperti lagu yang mendukung 

dan efek yang digunakan pada setiap cerita program 

Nightmare Side. 

e. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara program 

Nightmare Side Ardan FM terhadap kepercayaan hal mistis 

para pendengarnya. Maka dari itu Ardan Radio sebaiknya 

meningkatkan jumlah frekuensi dari Program Nightmare 

Side dan dapat mengevaluasi sedikit mengenai konten yang 

akan dibahas agar dapat menyeimbangkan konteks 

informasi, edukasi dan hiburannya pada program 

Nightmare tersebut. 

 

5.3 Rekomendasi 

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dengan 

menghasilkan analisa seperti di atas, peneliti mencoba 

memberikan rekomensadi atau masukan bagi beberapa pihak 

yang mungkin dapat dipertimbangkan sehingga dapat digunakan 

untuk kemajuan dimasa yang akan datang, rekomendasi tersebut 

yaitu: 

a. Untuk Perusahaan 

1) Perlunya meningkatkan frekuensi pada program 

Nightmare Side Ardan FM. Meningkatkan jumlah 

durasi siaran setiap minggunya, menambahkan 

jumlah cerita yang dibawakan setiap minggunya. 

2) Dapat menyeimbangkan setiap konteks yang akan 

dibawakan seperti informasi yang diberikan, edukasi 
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apa yang akan diberikan dan hiburan seperti apa yang 

akan ditunjukan. 

3) Memberikan secara jelas mengenai detail lokasi yang 

diceritakan. 

4) Merencanakan tema yang berbeda setiap minggunya. 

5) Memberikan pengetahuan mengenai mitos-mitos, 

tempat bersejarah dan hal-hal serta tempat-tempat 

mistis lainnya sehingga pengetahuan dapat 

bertambah. 

6) Mempersiapkan lagu-lagu dan efek yang dapat 

mendukung setiap cerita agar terasa semakin nyata. 

b. Untuk Akademisi 

1) Dapat mengevaluasi kembali bagaimana program 

sebuah media dapat memberikan pengaruh bagi 

khalayaknya. 

2) Lebih dalam melihat pengaruh program media 

terhadap keseharian khalayaknya. 

3) Menambahkan jumlah responden dibandingkan 

jumlah sebelumnya. 

4) Diharapkan dapat lebih mendalam menambahkan 

pejelasan mengenai pengaruh media terhadap 

kepercayaan hal mistis. 

 


