
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



91	  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Motif penggunaan siaran radio pada siswa/siswi SMA Stella Maris, BSD, 

sebagai remaja pengguna internet yang diteliti adalah : 

Beberapa motif yang dikemukakan oleh Kirsch (2009) tentang 

penggunaan media massa oleh remaja melalui pendekatan teori penggunaan dan 

pemenuhan kebutuhan (uses & gratifications) tidak relevan dalam konteks 

penggunaan radio siaran pada siswa/siswi SMA Stella Maris, BSD. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa siswa/siswi 

SMA Stella Maris, BSD, lebih banyak menggunakan radio siaran untuk relaksasi, 

menghabiskan waku, kebiasaan, dan mencari sensasi. Sedangkan motif lainnya 

banyak mereka peroleh pada penggunaan internet. 

Sedangkan motif yang disebutkan oleh Kirsch (2009) tentang penggunaan 

media massa oleh remaja melalui pendekatan teori penetapan diri (self-

determination) tidak relevan dalam konteks penggunaan radio siaran pada  

siswa/siswi SMA Stella Maris, BSD. Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian 

yang telah dilakukan bahwa siswa/siswi SMA Stella Maris, BSD, telah 

mendapatkan motif otonomi, kompetensi, dan keterkaitan yang jauh lebih kuat 

pada penggunaan internet.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran 

teoritis dan praktis yang dapat dilakuakn untuk penelitian-penelitian selanjutnya, 

yaitu: 

5.2.1 Saran Akademis 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran teoritis 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Dapat dilakukan penelitian dengan melihat sebab-akibat atau pengaruh 

yang ditimbulkan. Hal tersebut akan menghasilkan penelitian yang lebih 

bervariasi lagi dan bersifat lebih mendalam. 

2. Dalam menguji sampel, dapat digunakan jenis kelamin. Sehingga dapat 

terlihat lebih rinci perbedaan penggunaan radio siaran antara pria dan 

wanita. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian mengenai penggunaan radio siaran. Dalam penelitian 

selanjutnya, selain menggunakan teori uses & gratifications, dapat juga 

digunakan teori uses & effects. Sehingga tidak hanya melihat 

penggunaannya saja, namun dampak yang diberikan dari penggunaannya. 
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5.2.2 Saran Praktis 

 Selain saran-saran teoritis, penulis juga memiliki saran praktis sehubungan 

dengan hasil penelitian, yaitu: 

 Untuk para pelaku-pelaku, media khususnya yang bergerak dalam dunia 

siaran radio, hendaknya memerhatikan lebih pada program dan konten siaran yang 

diberikan. Melalui penelitian ini, hendaknya dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai materi siaran apa yang dapat memenuhi motif para remaja 

untuk mendengarkan siaran radio. 
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