
BAB V

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarklan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik 

sebagai berikut :

1. Daya  Tarik  Rasional   Isi  pesan  program  Ardan  “nembak”   sebagai

program  special  Ardan  105.9  FM  Bandung  dalam  memenuhi  sarana

hiburan  bagi  pendengarnya  ,telah  memiliki  daya  tarik  yang  dapat

memberikan  sarana  hiburan  yang  mampu  membangkitkan  kepentingan

dan memberikan manfaat  dan  penyampaian  isi  pesannya yang dikemas

sedemikian  rupa  sehingga  mampu  memenuhi  akan  hiburan  yang

diselenggarakan dalam program siaran Ardan “nembak”   Ardan 105.9 FM

Bandung,
2. Daya Tarik  Emosional   Isi  pesan  program Ardan  “nembak”   sebagai

program siaran special Ardan 105.9 FM Bandung dalam memenuhi sarana

hiburan  bagi  pendengarnya  ,  program  siaran  Ardan  “nembak”   telah

memiliki  daya tarik  Emosional,  dalam menyampaikan isi  pesan kepada

pendengarnya yang mampu membangkitkan Emosional  pendengar  akan

takut,  jiji  dan  geli   ,  akan  penyampaian  isi  pesan  yang  telah  dikemas

sedemikian  rupa  sehingga  sehingga  memberikan  stimulus  atau

rangsanggan kepada pendengar  akan daya tarik  emosional  yang berupa

rasa takut,jiji  dan geli,  disaaat mndengarkan isi pesan/ penggungkappan
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perasaan  cinta  kepada  seseorang   yang  disiarkan  pada  program  siaran

Ardan “nembak”  Arda 105.9 FM Bandung. 
3. Daya  Tarik  Moral  Isi  pesan  program  Ardan  “nembak”    sebagai

program special Ardan 105.9 FM Bandung dalam memeuhi sara hiburan

kepada pendengarnya, memiliki daya tarik moral yang sangat minin, hal

ini dikarekanakan tujuan program siaran Ardan  “nembak”   Ardan 105.9

FM Bandung, hanya sebagai sarana dalam memenuhi sara hiburan bagi

pendengarnya  ,  oleh  karena  itu  pesan  moral  yang  disampaikan  belum

mampu diterima dengan baik oleh pendengarnya, sehingga pendengarnya

tidak sadar akan adanya pesan moral yang hendak disampaikan, tentang

apa yang baik dan benar mengenai isi pesan yang disampaikan, yang dapat

memberikan  dorongan  motivasi  dalam  penyelesaian  masalah-masalah

social mengenasi percintaan dikalangan remaja ataupun dewasa.

Dengan demikian program siaran Ardan  “nembak”    telah memiliki

Daya Tarik Rasional Isi Pesan program Ardan  “nembak”   sebagai program

special  Ardan  105.9  FM  Bandung  dalam  memenuhi  sara  hiburan  Kepada

pendengarnya  dari  hasil  penelitian  yang  menguraikan  daya  tarik  rasional,

emosional dan moral karena Radio Ardan 105.9 FM Bandung telah melakukan

terobosan sebagai langkah posotif  dalam menyajikan sebuah program yang

memiliki nilai0nilai Rasional, Emosional dan moral didalamnnya dengan di

kemas yang menarik dan bermanfaat bagi pendengarnyadalam mememnuhi

sarana hiburan bagi pendengar program siaran Ardan “nembak”  .

5.2 Saran 
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Pada  sebuah  penelitian,  peneliti  diharuskan  untuk  mampu  memberikan

suatu masukan berupa saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang

berkaitan  dengan  penelitian,  khususnya  penelitian  ini.  Adapun  saran-saran

yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan yang di sangkat sebagai

berikut :

1. Bagi Program Siaran Ardan “Nembak”  Ardan 105.9 FM Bandung
 Dalam  saat  penyampaian  perasaan  cinta  kepada  seseorang

diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  yang  lebih  lagi  bagi

masyarakat atas isi pesan yang disiarkan dalam program siarannya

seperti  :
 Tip-tips dalam menembak atau mengutrakan kepada seseorang
 Tips cara yang sedang tren untuk menembak/ mengutarakan perasaan

kepada seseorang yang dicintai seseorang
1) Program siaran Ardan  “nembak”   dapat mengelola Emosional yang di

miliki oleh pendengar diatranya :
 Mengelola  kedekatannya  tersebut  memjadi  sesuatu  hal  yang

membawa  perubahan  pemikiran  mengenai  seseorang  yang

mengutarakn perasaan melalu perantara yaitu program siaran Ardan

“nembak”  tidaklah berlebihan.
2) Program  Siaran  Ardan  “nembak”   harus  terus  berusaha  dan

mempertahankan serta meningkatkan daya tarik pesan dengan cara sebagai

berikut :
 Menambahkan  atau  memperjelas  serta  mengarahkan  pesan  moral

yang  hendak  disampaikan  sehingga  pendengar  tidak  terjebak  pada

pemahan  yang  salah,  tidaklah  salah  pengutaraan  perasaan  kepada
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orang dicintai, saat mendengarkan program siaran Ardan  “nembak”

Ardan 105.9 FM Bandung.
 Penambahan  pesan  moral  menjadi  sal;ah  satu  aspek  yang  sangat

penting  dalam setiap  isi  pesan  dari  program siaran  tersebut  untuk

menambak daya tarik lebih.
2.  Bagi Akademis 

 Agar  Universitas  dapat  menjadikan  skripsi  ini  sebagai  bahan

referensi  diperpustakaan  kampus  sebagai  sumbangan  pemikiran

yang dapat digunakan mahasiswa lain.
 Agar Universitas  dapat  menjadikan skripsi  ini  sebagai  literature

sehingga  dapat  memperkaya  ilmu  khususnya  dibidang  Ilmu

Komunikasi  dan  umumnya  bagi  seluruh  kepentingan  yang

berkaitan dengan akademis.
3. Bagi peneliti selanjutnya

 Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan

untuk  mencari  dan  membaca  referensi  lain  lebih  banyak  serta

melakukan  studi  pendahuluan  sehingga  hasil  penelitian

selanjutnya  akan  semakin  baik  serta  memperoleh  ilmu

pengetahuan yang baru.
 Bagi  peneliti  yang  akan  melakukan  penelitianselanjtnya

disarankan  agar  melakukan  penelitian  lebih  mendalam  lagi,

dengan  permasalahan  yang  akan  di  angkat  lebih  banyak  dan

memiliki gambaran serta tujukanyang cukup agar penelitian bisa

dilaksanakan secara maksimal.
 Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan

rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi Ilmu

Komunikasi.
4. Saran Bagi Massa.
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 Bagi msyarakat Yang Senantiasa Mendengarkan atau menyimak

program siara Ardan  “nembak”   Ardan 105.9 FM Bandung dan

program  sejenis,  agar  mampu  menyaring  serta  memahami  isi

pesan siaran yang ada dalam program acara tersebut agar tidak

terjebak dengan pemahaman .
 Masyarakat harus lebih selektif kembali dalam memilih program

siaran  yang  lebih  bermanfaat  dan  memberikan  pengaruh  baik

dalam kedepannya.


