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Ringkasan Penelitian 
 

Persaingan antar radio anak muda telah lama dikenal masyarakat tentu menjadi tantangan tersendiri di Yogyakarta. 
Pendengar radio dikalangan anak muda telah terbiasa dengan musik dalam negeri maupun luar negeri,  informasi atau berita 
seputar musik, dan iklan. Terlebih persaingan antar stasiun radio saat ini lebih pada perang perebutan iklan. Persaingan tersebut 
berdasar pada rating yang diperoleh setiap program. Jika rating sebuah acara baik, maka radio lain akan membuat acara serupa 
lainnya. Terkait dengan kenyataan tersebut topik penelitian ini terfokus pada apresiasi kalangan remaja terhadap radio anak 
muda. Dilihat dari segi program yang disiarkan, sejauh manakah program radio anak muda disukai oleh khalayak dikalangan 
remaja. Melalui penelitan ini, peneliti ingin mengetahui tingkat apresiasi remaja terhadap radio anak muda. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa SMA Muhammadiyah 1 & SMA UII terhadap program program 
siaran Radio Geronimo dan Radio Swaragama dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan siswa SMA 
Muhammadiyah 1 & SMA UII dalam mendengarkan siaran siaran Radio Geronimo dan Radio Swaragama.   

Apresiasi dalam hal ini diartikan sebagai kesadaran dan penilaian remaja terhadap radio anak muda. Kesadaran dan 
penilaian tersebut membahas sejauh manakah antusiasme dan intensitas remaja terhadap keberadaan program acara yang 
disiarkan radio melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh manakah lokalitas dari program radio anak muda 
diminati oleh remaja itu sendiri dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. 

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang dianalisis dengan teori Uses&Gratification. Hasil penelitian adalah 
dalam penelitian ini teori Uses&Gratification pendengar yang dianggap aktif justru melemahkan teori ini. Melalui penelitian 
ini pendengar memang aktif, namun keaktifan pendengar tersebut terjadi karena Radio Geronimo & Swaragama tidak mampu 
mengetahui program yang dibutuhkan oleh pendengarnya, sehingga pendengar rmemilih acara radio lain untuk memenuhi 
kebutuhannya. Hasilnya bukan media yang mengetahui kebutuhan pendengar ,namun pendengar sendirilah yang mengetahui 
program apa yang dibutuhkannya 
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