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PENGARUH PROGRAM IN THE MORNING  

TERHADAP MINAT PENDENGAR RADIO CENDANA 

102,6FM PEKANBARU 
 

Oleh : 1. Dewi Tiphani 

(email: de2w_b6t@yahoo.com) 

   2. Belli Nasution 

(email: belli.nasution@yahoo.com) 

This research program about the mass media especially the radio that 

affects the audience be interested to hear the program. Are selected for each 

program in this study is In The Morning program contained in Sandalwood 102.6 

FM radio. This program was selected because a news program, delivering up to 

date information that is packaged attractively. The results showed that there is 

significant influence between Program In The Morning listener's appetite 

sandalwood 102.6 FM Pekanbaru is evidenced by the data processing simple 

linear regression using SPSS 17.0 for windows. Based on a simple linear 

regression analysis the regression coefficients obtained in this study is Y = -1.515 

+ 0.367 X, with a 0.01 significance level is less than α = 0.05 then it means that 

H1 is accepted and Ho is rejected. 

Key word : radio program and audience 

I. Pendahuluan  

 Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan 

sebagai sarana penyampaian pesan. Salah satu wujud dari perkembangan 

teknologi komunikasi adalah dengan keberadaan media massa. Radio merupakan 

salah satu media massa. Semua media massa mempunyai fungsi yang sama 

sebagai alat untuk memberi informasi, pendidikan, dan hiburan. Kehadiran radio 

menjadi alat komunikasi masyarakat. Sempat diragukan dengan kehadiran televisi 

dan internet, radio justru tidak terusik. Fleksibilitas yang dimilikinya menjadi 

kunci dan tidak bisa disaingi oleh media dalam bentuk yang berbeda.  

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman yang bergerak 

semakin cepat, masyarakat membutuhkan informasi secara cepat akurat tentang 

perkembangan terakhir situasi segala aspek kehidupan. Salah satu media yang 

cukup efektif dalam rangka penyebaran informasi yang dapat menyentuh segenap 

lapisan masyarakat adalah radio. Banyak stasiun radio yang mengudara, mereka 

muncul dengan segmentasi khusus dibidang tertentu. Ada yang membidik 

pendengar dari sisi usia, jenis kelamin, jenis musik, dan ragam acara. Dari semua 

acara yang dihadirkan, lagu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. 

Ditinjau dari segi komunikasi, radio yang merupakan salah satu sarananya, 

maka siaran radio itu menyampaikan pesan kepada pendengrnya atas campur 

tangan orang yang berdiri dibelakang radio siaran (broadcaster) sebagai 

komunikatornya, untuk lebih giat merangsang pendengarnya, agar mereka mampu 
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menggunakan imajinasinya. Pengusaha yang berbisnis diradio siaran (radio 

broadcast), harus mampu menciptakan produk siaran yang sesuai dengan 

keinginan pendengarnya. Karena competitor mereka sangar banyak, hampir 

semuanya mengincar sekaligus ingin menyajikan acara-acara yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Untuk itu pebisnis radio siaran perlu memperhatikan; keinginan 

pendengarnya, kecenderungan perubahan social yang terjadi, kiat-kiat competitor, 

mengamati perkembangan teknologi, ekonomi, politik dan social budaya 

(Djuroto, 2007:161). 

Menurut Cangara (2003:151) khalayak adalah penerima, sasaran, 

pembaca, pendengar, pemirsa, audience, decoder, atau komunikan, sehingga unsur 

khalayak tidak boleh diabaikan dalam proses penyampaian informasi. Pendengar 

radio merupakan khalayak atau audience dari radio. Khalayak adalah salah satu 

faktor proses dari komunikasi, oleh karena itu unsur khalayak tidak boleh 

diabaikan, sebab berhasil atau tidaknya proses komunikasi ditentukan oleh 

khalayak. Suatu kegiatan komunikasi yang diabaikan oleh khalayaknya, maka 

komunikasi itu akan gagal dalam mencapai tujuannya. Untuk mengetahui respon 

dari pendengar radio dapat dilihat dari minat yang ditunjukkan audience untuk 

mendengarkan program acaranya. 

Berkaitan dengan kelebihan radio dibandingkan dengan media yang 

lainnya menyebabkan radio menjadi media yang dicari khalayak demi 

mendapatkan  informasi yang dibutuhkan.  Informasi-informasi yang baik adalah 

informasi yang cepat dan mudah dimengerti oleh audience yang mendengarnya. 

Kemasan informasi yang menarik juga menyebabkan audience tertarik untuk 

menjadi pendengar yang setia pada sebuah radio. Salah satu program radio yang 

memiliki kemasan program mengenai informasi yang menarik adalah program In 

The Morning yang terdapat pada radio Cendana 102,6 FM Pekanbaru. 

Program In The morning termasuk ke dalam kategori News Program yang 

menyampakan berita atau isu-isu actual, yang terbagi ke dalam 3 segmen yaitu 

berita Nasional dan Internasional, berita Riau, dan info life style. Program In The 

Morning mengudara selama 3 jam pada hari Senin hingga Jum’at, mulai pukul 

06.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB dan untuk hari sabtu hanya 2 jam yaitu pukul 

06.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Program ini bertujuan untuk menemani 

audiencenya memulai aktivitas di pagi hari. 

Mc Cavitt (dalam Morissan, 2008:220) menjelaskan bahwa “the 

programming of most stations is dominate by one principal content element or 

sound, known as format”, maksudnya adalah program sebagian besar stasiun 

radio di dominasi oleh satu elemen isi atau suara utama yang dikenal dengan 

format. Tujuan penentuan format siaran adalah untuk memenuhi sasaaran 

khalayak secara spesifik dan untuk kesiapan berkompetisi dengan media lainnya 

si suatu lokasi siaran. Format siaran lahir dan berkembang seiring dengan tuntutan 

spesialisasi siaran akibat maraknya pendirian stasiun radio. Format siaran dapat 

ditentukan dari berbagai aspek demografis audiens seperti kelompok umur, jenis 

kelamin, profesi, hingga geografi (Morissan, 2008:221). 



Menurut Joseph Dominick (dalam Morissan, 2008:221) format stasiun 

penyiaran radio ketika diterjemahkan dalam kegiatan siaran harus tampil dalam 

empat wilayah, yaitu: 

1) Kepribadian (personality) penyiar dan reporter 

Penyiar radio adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu acara 

di radio. Ia merupakan ujung tombak radio dalam berkomunikasi atau 

berhadapan langsung dengan pendengar. Menurut Syamsul Romli, seorang 

penyiar yang baik dan professional harus memenuhi sejumlah persyaratan 

yaitu announcer’s skill, sense of humor, berwawasan luas, dan lain-lain. Dan 

ketiga syarat tersebut merupakan sub indikator pada indikator kepribadian 

penyiar. 

2) Pilihan musik dan lagu 

Kekuatan dari sebuah radio siaran tidak dapat dilepaskan dari musik. 

Umumnya orang mendengarkan radio untuk mendengarkan musik/lagu. 

Untuk radio Cendana 102,6 FM memutar jenis lagu/musik Indonesia dan 

Mancanegara. Selain itu, radio Cendana juga berusaha menyajikan 

musik/lagu terbaru (up date). Dan ketiga hal tersebut merupakan sub 

indikator untuk indikator musik pada penelitian ini. 

3) Pilihan musik dan gaya bertutur (talk) 

4) Materi, spot atau kemasan iklan, jinggel, dan bentuk-bentuk promosi acara 

radio lainnya.  

Materi merupakan informasi yang disampaikan dalam sebuah program. Di 

program In The Morning materi yang disampaikan berkaitan dengan berita 

Nasional dan Internasional, berita Riau, dan info life style. 

Di dalam penelitian ini, yang dijadikan indikator program In The Morning 

adalah, kepribadian penyiar, musik dan materi.  

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar pula minatnya. Dalam 

penelitian ini minat pendengar radio akan dilihat berdasarkan teori terpaan media. 

Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teori terpaan media dapat diketahui 

minat pendengar radio yang ditunjukkan melalui penggunaan medianya. Seperti 

yang dikatakan Ardianto dan Erdiyana (2005:164) terpaan media berusaha 

mencari data khalayak tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi 

penggunaan maupun durasi penggunaan media. 

Frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak tentang 

berapa kali sehari seseorang menggunakan media dalam satu minggu (untuk 

meneliti program harian), berapa kali seminggu seseorang menggunakan dalam 

satu bulan (untuk program mingguan dan tengah bulan), serta berapa kali sebulan 

seseorang menggunakan media dalam satu bulan. Menurut Ardianto dan Erdiyana 

(2005:164) dari ketiga pola tersebut yang sering dilakukan adalah pengukuran 

frekuensi program harian (berapa kali seminggu). Sedangkan pengukuran variabel 

durasi penggunaan media menghitung berapa lama khalayak bergabung dengan 

suatu media (berapa jam sehari), atau berapa lama (menit) khalayak mengikuti 

suatu program (Rakhmat, 2003:55). Hubungan antara khalayak dengan isi media 



itu sendiri berkaitan dengan perhatian (attention). Menurut Andersen 

mendefinisikan perhatian sebagai proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimuli yang lainnya melemah 

(dalam Rakhmat, 2003:52). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh Program In The Morning terhadap minat pendengar radio Cendana 

102,6 FM Pekanbaru. 

 

II. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori uses and gratifications. 

Menurut pendirinya, Elihu Katz, Jay Blumer dan Michael Gurevitch, teori Uses 

and Gratifications meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang 

menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang 

membawa pada pola terpaan media yang berlainan dan menimbulkan pemenuhan 

kebutuhan akibat-akibat lain, termasuk yang tidak kita inginkan (Kriyantono, 

2008:208). 

Metode yang digunakan adalah riset kuantitatif. Riset kuantitatif adalah 

riset yang sarat dengan nuansa angka – angka dalam teknik pengumpulan data di 

lapangan. Dalam analisis data, metode penelitian kuantitatif memerlukan bantuan 

perhitungan statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial (yang merupakan 

rumus – rumus statistik non-parametik). Kesimpulan hasil penelitian pun berupa 

hasil perhitungan yang bersifat penggambaran atau jalinan variabel (Ardianto, 

2010 : 47). 

Sementara jenis atau tipe riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Eksplanasi. Eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi 

sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau 

pengaruh satu variabel dengan yang lain. Jadi penelitian eksplanasi memiliki 

kredibilitas untuk mengukur, mengukur hubungan sebab akibat dari dua atau 

beberapa variabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial (Bungin, 

2005:38). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling, kemudian untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Taro 

Yamane sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 61. Selanjutnya untuk 

mengetahui pengaruh tersebut penelliti menggunakan analisis regresi linear 

sederhana dengan menggunakan SPSS 17 for windows. 

 

III. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Analisa Data Pribadi Responden 

 Untuk mengetahui data pribadi responden, penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan salah satu aspek kehidupan pribadi 

responden antara lain : jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

dan dari mana mengetahui program In The Morning. Dan untuk data 

responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 



 

 

 

 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Pria 28 46 

2 Wanita 33 54 

 Jumlah 61 100 

Sumber : Hasil Penyebaran Angket, Juni  2011 

b. Umur Responden 

Tabel 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 20 – 25 tahun 46 75,4 

2 26 – 30 tahun 14 23 

3 31 – 35 tahun 1 1,6 

4 > 35 tahun 0 0 

 Jumlah 61 100 

Sumber : Hasil Penyebaran Angket, Juni  2012 

c. Pendidikan Terakhir 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 No. Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 SLTA 33 54,1 

2 Diploma 7 11,5 

3 S1 16 26,2 

4 Lain-lain 5 8,2 

 Jumlah 61 100 

Sumber : Hasil Penyebaran Angket, Juni  2012 

 

d. Responden Kategori Pekerjaan 

Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Exclusive dan profesional 1 1,6 

3 Karyawan  28 46 

4 Mahasiswa  18 29,5 

5 Lain-lain  14 22,9 

 Jumlah 61 100 

Sumber : Hasil Penyebaran Angket, Juni  2012 

 

 



 

 

 

e. Responden Kategori Dari Mana Mengetahui Program In The 

Morning 

Tabel 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Dari Mana Responden 

Mengetahui Program In The Morning 

No. Sumber Responden Mengetahui 

Program In The Morning 

Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Teman  8 13,1 

2 Saudara  0 0 

3 Iklan  0 0 

4 Kebetulan saja 53 86,9 

5 Lain-lain  0 0 

 Jumlah 61 100 

Sumber : Hasil Penyebaran Angket, Juni  2012 

 

3.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel X (Program In The 

Morning) 

Program In The Morning merupakan program radio yang termasuk ke 

dalam kategori News. Program ini yang menyampaikan berita atau isu-isu aktual. 

Meskipun program ini program berita penyampaian berita atau informasi 

dilakukan dengan gaya yang lebih santai dan dengan iringan musik-musik beat. 

Dengan pengemasan yang berbeda dengan program yang sejenis, In The Morning 

diharapkan mampu menarik minat audiencenya. Menurut Joseph Dominick 

(dalam Morissan, 2008:221) format stasiun penyiaran radio ketika diterjemahkan 

dalam kegiatan siaran harus tampil dalam empat wilaya, yaitu: 

1) Kepribadian (personality) penyiar dan reporter 

2) Pilihan musik dan lagu 

3) Pilihan musik dan gaya bertutur (talk) 

4) Materi, spot atau kemasan iklan, jinggel, dan bentuk-bentuk promosi acara 

radio lainnya.  

Di dalam penelitian ini, yang dijadikan indikator program In The Morning 

adalah, kepribadian penyiar, musik dan materi. Dan keberhasilan ketiga unsur 

tersebut akan mempengaruhi besarnya minat pendengar yang mendengarkan 

Program In The Morning. 

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel X 

(Program In The Morning), dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 6 

Tanggapan responden terhadap variabel X (Program In The Morning) 

 

No.  Item pertanyaan  SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

ST

S 

(1) 

TOTAL 

SKOR 

1. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami. 

16 

(26,2%) 

39 

(64%) 

6 

(9,8%) 

0 0 61 

(100%) 

2. Penyiar mampu 

memandu program 

dengan baik 

23 

(37,7%) 

32 

(52,5%) 

6 

(9,8%) 

0 0 61 

(100%) 

3. Selera humor penyiar 

membuat pendengar 

terhibur 

21 

(34,4%) 

28 

(45,9%

) 

12 

(19,7%) 

0 0 61 

(100%) 

4. Pengetahuan penyiar 

membuat informasi yang 

disampaikan menarik 

17 

(27,9%) 

36 

(59%) 

8 

(13,1%) 

0 0 61 

(100%) 

IV. 5

5

5 

Gaya penyiar dalam 

menyampaikan 

informasi menarik. 

13 

(21,3%) 

41 

(67,2%) 

7 

(11,5%) 

0 0 61 

(100%) 

6.  Lagu mancanegara yang 

diputar dapat menarik 

pendengar untuk 

mendengarkan program 

In The Morning 

15 

(24,6%) 

30 

(49,2%) 

16 

(26,2%) 

0 0 61 

(100%) 

7.  Lagu mancanegara yang 

diputar berasal dari 

penyanyi yang sudah 

pendengar kenal. 

5 

(8,2%) 

24 

(39,3%) 

26 

(42,6%) 

6 

(9,9%) 

0 61 

(100%) 

8.  Lagu Indonesia yang 

diputar dapat menarik 

pendengar untuk 

mendengarkan program 

In The Morning 

17 

(27,9%) 

35 

(57,4%) 

9 

 (14,7%) 

0 0 61 

(100%) 

9. Lagu Indonesia yang 

diputar bersal dari 

penyanyi yang sudah 

pendengar kenal. 

16 

(26,2%) 

37 

(60,7%) 

8 

(13,1%) 

0 

 

0 61 

(100%) 

10.  Lagu yang disajikan 

adalah lagu-lagu up date 

14 

(23%) 

30 

(49,2%) 

16 

(26,2%) 

1 

(1,6%) 

0 61 

(100%) 

11.  Berita Nasional dan 

Internasional yang 

disampaikan menarik 

6 

(9,8%) 

41 

(67,2%) 

14 

(23%) 

0 0 61 

(100%) 

12.  Berita Nasional dan 

Internasional merupakan 

berita up date 

3 

(4,9%) 

46 

(75,4%) 

12 

(19,7%) 

0 

 

0 61 

(100%) 

13.  Berita Riau yang 

disampaikan menarik 

1 

(1,6%) 

31 

(50,8%) 

29 

(47,6%) 

0 0 61 

(100%) 



14.  Berita Riau dapat 

memperbaharui 

kebutuhan informasi 

pendengar 

13 

(21,3%) 

38 

(62,3%) 

10 

(16,4%) 

0 

 

0 61 

(100%) 

15.  Tema-tema life style 

menarik pendengar 

untuk mendengarkan In 

The Morning 

9 

(14,8%) 

34 

(55,7%) 

18 

(29,5%) 

0 0 61 

(100%) 

16.  Informasi life style 

adalah info up date 

8 

(13,1%) 

32 

(52,5%) 

21 

(34,4%) 

0 

 

0 61 

(100%) 

 

3.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y (Minat) 
Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner mengenai variabel 

Y yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan minat audience dalam 

mendengarkan program In The Morning.  

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Dalam 

penelitian ini minat pendengar radio akan dilihat berdasarkan teori terpaan media. 

Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teori terpaan media dapat diketahui 

minat pendengar radio yang ditunjukkan melalui penggunaan medianya. Seperti 

yang dikatakan Ardianto dan Erdiyana (2005:164) terpaan media berusaha 

mencari data khalayak tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi 

penggunaan maupun durasi penggunaan media serta perhatian (attention). 

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel Y 

(Minat) untuk indikator frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 7 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator Frekuensi Pada  

Variabel Y 

 
No.  Item pertanyaan  ≥ 6  kali 

 (5) 

4 -5  

kali 

(4) 

3  

kali 

(3) 

2 kali 

(2) 

1  

kali 

(1) 

TOTAL 

SKOR 

1. Mendengarkan 

program In The 

Morning dalam satu 

minggu 

15 

(24,6%) 

27 

(44,3%) 

16 

(26,2%) 

3 

(4,9%) 

0 61 

(100%) 

2.  Berperan aktif dalam 

line telephone maupun 

SMS dalam satu 

minggu 

8 

(13,1%) 

13 

(21,3%) 

24 

(39,3%) 

13 

(21,3%) 

3 

(5%) 

61 

(100%) 

 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel Y (Minat) 

untuk indikator durasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 



 

Tabel 8 

Tanggapan responden terhadap sub indikator lama mengikuti dalam jam 

pada durasi 

 
No.  Item pertanyaan  3 jam 

(5) 

2,5 

jam 

(4) 

2 jam 

(3) 

1,5 jam 

(2) 

≤1 jam 

(1) 

TOTAL 

SKOR 

1. Biasa 

mendengarkan 

program In The 

Morning dalam 

jam 

14 

(23%) 

6 

(9,8%) 

17 

(27,9%) 

8 

(13,1%) 

16 

 (26,2%) 

61 

(100%) 

 

Tabel 9 

Tanggapan responden terhadap sub indikator lama mengikuti dalam tahun 

pada durasi 

No.  Item pertanyaan  3 

tahun 

(5) 

2,5 

tahun 

(4) 

2 tahun 

(3) 

1,5 

tahun 

(2) 

≤1 

tahun 

(1) 

TOTAL 

SKOR 

1.  Telah mengikuti 

program In The 

Morning dalam 

tahun 

0 

 

5 

(8,2%) 

15 

(24,6%) 

9 

(14,7%) 

32 

(52,5%) 

61 

(100%) 

 

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator 

atensi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Tabel 10 

Tanggapan responden terhadap sub indikator ikut bernyanyi lagu  yang 

diputar pada atensi 

 
No.  Item pertanyaan  SS 

 (5) 

S  

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

TOTAL 

SKOR 

1. Responden ikut 

bernyanyi lagu yang 

sedang diputar 

13 

(21,3%) 

36 

(59%) 

9 

(14,7%) 

3 

(5%) 

0 

 

61 

(100%) 

2.  Responden aktif 

memberikan opini 

terhadap berita yang 

disampaikan 

  3 

(5%) 

18 

(29,5%) 

29 

(47,5%) 

11 

(18%) 

0 

 

61 

(100%) 

3.  Responden 

berpartisipasi dalam 

menyampaikan salam 

pagi dan merequest 

lagu favorit 

23 

(37,7%) 

26 

(42,%) 

12 

(19,7%) 

0 

 

0 

 

61 

(100%) 



 

3.4 Analisis Regresi Linear Sederhana 
Penulis menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui 

pengaruh program In The Morning terhadap minat pendengar radio Cendana 

Pekanbaru dengan menggunakan rumus Regresi Linear Sederhana dengan 

menggunakan program SPSS 17.0 for windows, adapun rumus yang digunakan 

adalah : 

Y = a + b X 

Tabel 5.11 

Rekapitulasi Perhitungan Statistik 

No Variabel Koefisien 

Regresi 
T Hitung 

T  

Tabel 

Signifikansi Keterangan 

1 Konstanta - -1,515 

5,791 2,000 0,01 Signifikan 2 Program In 

The Morning 
0,376 

R2   = 0, 362 

 

 Dari output di atas maka dapat dijelaskan bahwa persamaan regresi linear 

sederhana yang dihasilkan adalah: 

 Y= a + bx 

Y= -1,515 + 0,376x 

Angka –angka di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -1,515; artinya jika Program In The Morning (X) 

nilainya adalah nol (0), maka minat pendengar (Y) nilainya negatif yaitu 

sebesar  

-1,515. 

2. Koefisien regresi variabel Program In The Morning (X) sebesar 0,376; 

artinya jika Program In The Morning mengalami kenaikan 1 satuan , maka 

Minat pendengar (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,376. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara program 

In The Morning dengan minat Pendengar, semakin baik program In The 

Morning maka semakin meningkat minat audience untuk mendengarkan. 

Berdasarkan tabel 5.26 menunjukkan tingkat signifikansi 0,01 atau lebih 

kecil dibanding α = 0,05. Maka hipotesis yang tepat untuk penelitian ini adalah Ha 

yaitu ada pengaruh yang signifikan antara Program In The Morning terhadap 

minat pendengar radio Cendana 102,6 FM Pekanbaru. Selanjutnya dapat 

dikatakan Ho ditolak. Tabel 5.24 juga menunjukkan bahwa T Hitung (5,791) lebih 

besar dari T Tabel (2,000) artinya Program In The Morning berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat pendengar radio Cendana 102,6 FM Pekanbaru. 

Dari hasil perhitungan regresi juga diperoleh nilai determinasi (R
2)  

sebesar 

0,362 artinya variabel terikat atau variabel Y (minat pendengar) dipengaruhi 

sebesar 36,2% oleh variabel independen atau variabel X (Program In The 



Morning), sedangkan sisanya yaitu sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang berada diluar penelitian ini.  

IV. Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara 

program In The Morning terhadap minat pendengar radio Cendana 102,6 FM 

Pekanbaru yang dibuktikan dengan hasil pengolahan data regresi linear sederhana 

dengan menggunakan program SPSS 17.0 for windows. Adapun hasilnya yaitu 

nilai koefisien regresi pada penelitian Y = -1,515 + 0,376 X. Bilangan konstanta 

(a) sebesar -1,515 dan koefisien regresi variabel In The Morning sebesar 0,37 

dengan T hitung 5,791 atau lebih besar jika dibandingkan dengan T tabel = 2,000. 

Selanjutnya tingkat signifikansi adalah 0,01 lebih kecil dibanding α = 0,05. 

Artinya bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi juga diperoleh nilai determinasi (R
2
)  

sebesar 0,362 artinya variabel terikat atau variabel Y (minat pendengar) 

dipengaruhi sebesar 36,2% oleh variabel indenpenden atau variabel X (Program 

In The Morning), sedangkan sisanya yaitu sebesar 63,8% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang berada diluar penelitian ini.  

Kemudian berdasarkan teori Uses and Gratifications, yang dikemukakan 

oleh Elihu Katz, Jay Blumer dan Michael Gurevitch dimana teori ini meneliti asal 

mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu 

dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan 

media yang berlainan dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan akibat-akibat lain, 

termasuk yang tidak kita inginkan. Melalui pendekatan teori Uses and 

Gratifications hasil penelitian menunjukkan bahwa program In The Morning 

dapat mempengaruhi secara signifikan minat pendengar. Hal ini dapat berarti 

bahwa dengan adanya minat audience untuk memilih mendengarkan In The 

Morning, audience mempunyai motif ataupun harapan tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan yang mereka inginkan seperti informasi dan hiburan. 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari temuan di lapangan. Penulis 

memberikan saran-saran, sebagai berikut: (1) Hendaknya pihak produser program 

“In The Morning” dapat lebih meningkatkan kreativitas-kreativitas yang ada di 

programnya agar pendengar radio dapat lebih tertarik untuk mendengarkan 

program In The Morning, seperti mengadakan kuis, (2) Dilakukan pencatatan atau 

record terhadap data pendengar yang menelpon atau mengirimkan SMS sebagai 

bahan untuk mengukur keberhasilan program In The Morning maupun program 

lainnya yang membuka line untuk partisipasi pendengar. Selain itu, data tersebut 

juga dapat dijadikan bahan evaluasi program, (3)Minat pendengar radio Cendana 

terhadap program In The Morning tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian 

penyiar, musik atau materinya saja, oleh karena itu diharapkan penelitian lanjutan 

terhadap faktor-faktor lainnya seperti misalnya pada jam penayangannya. 
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