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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Hasil yang dikeluarkan dari penelitian ini, dengan demikian 

kesimpulannya sebagai berikut: 

a. Responden dengan karakteristik mendengarkan radio Ardan program 

Ardan School yaitu sebanyak 100 orang terdiri dari responden berusia 20 

tahun sejumlah 29 orang, usia 19 tahun sejumlah 19 orang, usia 21 tahun 

sejumlah 18 orang, usia 18 tahun sejumlah 15 orang, usia 22 tahun 

sejumlah 9 orang, usia 17 tahun sejumlah 7 orang, usia 26 tahun sejumlah 

2 orang, usia 25 tahun sejumlah 1 orang dan paling sedikit adalah usia 15, 

23, 24, 26, 27, 28, dan 29 sebanyak 0 orang responden. 

b. Terdapat pengaruh positif yang termasuk kedalam kelompok kuat antara 

mendengarkan program Ardan School pada Radio Ardan 105.9 FM 

terhadap minat remaja menjadi penyiar radio anak muda di Kota Bandung. 

Nilai korelasi yang didapat bertanda positif yang artinya dengan 

meningkatnya variabel X berupa frekuensi, durasi, dan atensi maka akan 

meningkat pula minat remaja untuk menjadi penyiar radio anak muda di 

Kota Bandung. 

c. Dengan demikian beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yakni:  

1) Kategori frekuensi (X1) dalam mendengarkan program Ardan School 

pada Radio Ardan 105.9 FM memiliki hubungan kuat dengan minat 

untuk menjadi penyiar radio anak muda di Kota Bandung. Nilai ini 

bertanda positif yang artinya dengan meningkatnya frekuensi dalam 

mendengarkan program Ardan School pada Radio Ardan, maka akan 

meningkat pula minat seseorang untuk menjadi penyiar radio anak 

muda di Kota Bandung.  

2) Kategori durasi (X2) dalam mendengarkan program Ardan School pada 

Radio Ardan 105.9 FM memiliki hubungan sedang dengan minat 

remaja untuk menjadi penyiar radio anak muda di kota Bandung. Nilai 

ini bertanda positif yang artinya dengan meningkatnya durasi 
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mendengarkan program Ardan School, maka akan meningkat pula 

minat seseorang untuk menjadi penyiar radio anak muda di Kota 

Bandung.  

3) Kategori atensi (X3) dalam mendengarkan program Ardan School pada 

Radio Ardan 105.9 FM memiliki hubungan sangat kuat dengan minat 

remaja untuk menjadi penyiar radio anak muda di Kota Bandung. Nilai 

ini bertanda positif yang artinya dengan meningkatnya atensi atau 

perhatian dalam mendengarkan program Ardan School, maka akan 

meningkat pula minat seseorang untuk menjadi penyiar radio anak 

muda di Kota Bandung. 

 

5.2 Implikasi 

Atas dasar penjelasan di atas, adapun keterkaitan yang ditemukan yaitu 

seperti di bawah ini: 

a. Terdapat pengaruh positif yang relevan antara frekuensi mendengarkan 

program Ardan School pada Radio Ardan 105.9 FM terhadap minat remaja 

menjadi penyiar radio anak muda di Kota Bandung. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin sering seseorang mendengarkan program Ardan School 

pada Radio Ardan maka semakin tinggi minat seseorang. Dalam hal ini, 

akan lebih baik jika Ardan menambah porsi siaran program Ardan School 

setiap harinya. 

b. Terdapat pengaruh positif yang relevan antara durasi mendengarkan 

program Ardan School pada Radio Ardan 105.9 FM terhadap minat remaja 

menjadi penyiar radio anak muda di Kota Bandung. Hal ini 

memperlihatkan bahwa semakin lama seseorang mendengarkan program 

Ardan School pada Radio Ardan maka semakin tinggi minat seseorang. 

Dalam hal ini, akan lebih baik jika menambah durasi penyiaran program 

Ardan School menjadi lebih lama disetiap harinya. 

c. Terdapat pengaruh positif yang relevan antara atensi mendengarkan 

program Ardan School pada Radio Ardan 105.9 FM terhadap minat remaja 

menjadi penyiar radio anak muda di Kota Bandung. Hal ini 

mengungkapkan bahwa semakin perhatian seseorang tertuju dalam 
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mendengarkan program Ardan School maka akan semakin tinggi minat 

seseorang untuk menjadi penyiar. Oleh karena itu, akan lebih baik jika 

produser Ardan School menambah konten yang lebih menarik dalam 

siaran agar para pendengar tidak mengganti saluran siaran selama 

mendengarkan radio Ardan. 

d. Terdapat pengaruh yang siginifikan antara program Ardan School pada 

Radio Ardan terhadap minat seorang remaja untuk menjadi penyiar radio 

anak muda di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa suatu program 

dengan penyiaran yang menarik dari segi isi program maupun dari segi 

penyiar maka akan semakin tinggi keeratannya dengan minat seseorang 

untuk menjadi penyiar. Oleh karena itu, akan lebih baik jika peneliti di 

bidang Ilmu Komunikasi lebih banyak meneliti tentang minat seseorang 

untuk berprofesi secara professional karena akan sangat berguna bagi 

banyak perusahaan radio.  

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat disarankan oleh peneliti atas dasar hasil telaah 

penjabaran di atas untuk kemajuan diwaktu yang akan datang sebagai berikut: 

a. Untuk Perusahaan 

1) Perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan durasi dalam program 

Ardan School di setiap hari dan setiap minggunya 

2) Merencanakan konten yang lebih menarik dalam setiap siarannya 

3) Melakukan survey kepuasan pendengar dan menambahkan program 

lain yang lebih menarik untuk didengarkan agar dapat tetap bertahan 

di era digital saat ini 

b. Untuk Akademisi 

1) Dapat melakukan evaluasi kembali terhadap bagaimana suatu program 

radio dapat berpengaruh bagi para pendengarnya 

2) Memperbanyak jumlah responden dibandingkan penelitian yang 

sebelumnya 

3) Dapat menambahkan kembali teori dan penjelasan mengenai pengaruh 

suatu media terhadap minat seseorang 


