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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kontribusi 

Radio Turang FM Dalam Mensosialisasikan Lagu-lagu Pop Karo di Desa Raya 

Berastagi ini menghasilkan beberapa kesimpulandan saran-saran sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Berdirinya Radio TurangFM 

a. Radio ini berdiri secara legal berdasarkan surat keputusan No. IPP 

522/KEP/M.KOMINFO/12/2007 Tanggal 07 Desember 2007 dengan 

Frekuensi 100,6 MHz. 

b. Radio turang FM yang dahulunya tidak menggunakan penyiar namun 

sekarang sudah dipandu oleh pembawa acara (penyiar) dengan acara 

yang menggunakan bentuk take give (meminta dan memberi) yaitu lagu-

lagu yang diminta melaui proses menelefon ke stasiun Radio Turang FM. 

Radio Turang FM ini juga dikenal dengan singkatan RATU (Radio 

Turang). 

c. Radio Turang FM membuat program acara yang awalnya hanya sekedar 

untuk menghibur, akhirnya menjadi satu program yang diterima cukup 

baik pada masyarakat luas, sehingga menjadi salah satu program acara 

yang ikut berperan dalam pelestarian musik etnis Batak Karo. 

2. Deskripsi acara Radio Turang FM yaituProgram acara yang ada pada stasiun 

radio turang FM antara lain adalah informasi (20%), hiburan (40%), ekonomi 

(10%), dan kebudayaan (30%). 
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3. Kontribusi  Radio Turang FM Dalam Mensosialisasikan  Lagu-Lagu Pop Di 

Tanah Karo 

a. Sebagai Sarana Untuk Menyampaikan Berbagai Macam Informasi 

b. Sebagai Media Untuk Mendengarkan Lagu 

c. Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Atau Memproduk Lagu-lagu 

d. Sebagai Media Hiburan 

e. Memberikan Sumbangan Untuk Menjaga Kesinambungan Kebudayaan 

f. Mempopulerkan Nama Artis Atau Penyanyi 

g. Sebagai Penarik Minat Seniman Untuk Menciptakan Lagu 

4. Tanggapan Masyarakat Terhadap Siaran Radio Turang FM dalam 

Mensosialisasikan Lagu-Lagu Pop Etnik Batak Karo 

a. Siaran radio ini dianggap masyarakat Karo sebagai sesuatu yang cukup 

menarik untuk dinikmati. Karena menyediakan beberapa sajian yang 

dapat memberi suasana yang menggugah emosi secara langsung. 

b. Berbagai programnya yang cukup bermanfaat dan mampu mendidik, 

menambah ketertarikan masyarakat Karo untuk tetap berinteraksi dengan 

Radio Turang FM. Selain dari pada itu tujuan radio ini lebih mengangkat 

etnik budaya Batak Karo, dimana acara lagu-lagu dan informasi yang 

disiarkan selalu menjadi motivasi bagi masyarakat pendengarnya. 

c. Program siaran “ Pop Karo diselingi Request” pada jam 15.00-17.00 

WIB yang dirasakan cukup bermanfaat dalam menggali kembali 

kesenian tradisi etnik Batak Karo, menambah kecintaan terhadap 

kesenian tradisi etnik Batak Karo, menambah informasi mengenai 
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kebudayaan lokal di Tanah Karo dan dapat menumbuhkan niat generasi 

muda untuk memelihara dan melestarikan kesenian dalam budaya etnik 

Batak Karo. 

B. Saran 

  Saran-saran berikut ditujukan bukan hanya kepada masyarakat di daerah 

Karo, tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia, pembaca, khususnya  generasi 

muda. Saran dari penulis sebagai berikut : 

1. Sebaiknya kita memanfaatkan media yang berkembang sekarang ini untuk 

pemanfaatan yang lebih positif. 

2. Sangat disarankan untuk melestarikan tradisi, kesenian kita. Agar menjadi 

suatu identitas bagi kita. 

3. Bersama-sama mendukung pelestarian budaya, dengan tidak melupakan 

budaya warisan leluhur. 

4. Dilakukan pengembangan dan pelebabaran sayap stasiun radio dalam 

membuat berbagai program yang sudah mengikuti perkembangan. Dengan 

beradaptasi pada perkembangan/kemajuan jaman. 

 

 

 

 

 

 


