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Abstract 

 

Metta FM is one of the local radio stations in Surakarta, and one of its 

programs is Sehat Bersama dr. Oen (SBDO). A talk show program which 

discusses the health matters with the medical practitioner. This research uses the 

correlation study, which describes the relationship between variables by means of 

uses and gratifications model. It focuses only on two variables: the independent 

variable (motivation and listening behavior) and the dependent variable (the 

satisfaction of listening). The data is collected by the questionaire, and analyzed 

by multiple regression method. The results indicate that the motivation variable 

have positive and significant influence whereas another variable have negative 

and significant impact to the satisfactory level of the listeners. Through 

concurrently statistical tests towards the influence of motivation and behavior, it 

inferred that motivation and behavior variables simultaneously have positive and 

significant influence on listeners’ satisfactory level of SBDO program broadcasts 

on Metta FM Radio. 

Key words: radio, motivation, behavior, listeners’ satisfactory level. 

 

Abstrak 

 

Radio Metta FM adalah salah satu radio siaran swasta di kota Surakarta 

salah satu program acaranya Sehat Bersama dr. Oen (SBDO). Program siaran 

talkshow membahas seputar informasi tentang kesehatan secara langsung dengan 

dokter. Penelitian ini menggunakan studi korelasi, yaitu menjelaskan hubungan 

antar variabel-variabel penelitian pengujian hipotesis dengan model uses and 

gratifications. Penulis hanya meneliti beberapa variabel yaitu variabel independen 

(motivasi dan perilaku mendengarkan) dan variabel dependen (kepuasan 

mendengarkan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket/kuesioner. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pendengar SBDO sedangkan variabel perilaku  

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan pendengar SBDO. Uji 

statistik pengaruh antara motivasi dan perilaku secara bersamaan disimpulkan 

variabel motivasi dan perilaku secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pendengar program acara siaran SBDO di Radio Metta FM. 

Kata kunci : radio, motivasi, perilaku, kepuasan pendengar. 

mailto:mu_qodam@yahoo.com


2 

 

 

Pendahuluan 

Komunikasi dapat dibagi dalam berbagai  macam, salah satunya 

komunikasi melalui media massa atau komunikasi massa. Media massa juga dapat 

dibagi menjadi media cetak dan media elektronik. Surat kabar, majalah, news 

letter, dan tabloid adalah merupakan media yang digolongkan dalam media cetak, 

sedangkan televisi, radio digolongkan dalam media elektronik. Melalui media 

massa, kita dapat memperoleh informasi tentang benda, orang-orang atau tempat 

yang tidak kita alami secara langsung. Keberadaan dunia ini memang terlalu luas 

untuk dijelajahi, sehingga tidak semua informasi yang ada didalamnya dapat kita 

terima. Oleh karena itu media massa datang untuk menyampaikan informasi 

tentang lingkungan sosial dan politik yang tersebar di seluruh dunia. 

Salah satu media massa elektronik yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi adalah radio. Radio adalah media elektronik yang bersifat 

auditif, jadi hanya bisa diindera dengan menggunakan indera pendengaran kita. 

Kelebihan radio dengan sifatnya ini bisa dinikmati pada suasana santai. Orang 

bisa mendengarkan radio sembari makan, bersantai, bahkan mengemudikan 

mobil. Lain halnya dengan media massa lain yang membutuhkan konsentrasi 

lebih saat menggunakannya. Namun, sifat radio ini juga menjadi kelemahan 

tersendiri. Karena sifatnya itu, masyarakat kemudian menganggapnya monoton 

dan kurang menarik. Kehadiran televisi dengan tayangan audio visualnya dinilai 

jauh lebih menarik. Masyarakat lalu menjadikan siaran radio sebagai hiburan 

kelas dua. Padahal sebenarnya hanya dengan mendengar tanpa adanya visualisasi, 

audience akan memiliki imajinasi yang dapat berkembang semakin luas. 
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Perkembangan dunia radio yang semakin ketat sekarang ini, menimbulkan 

persaingan yang ketat antar stasiun radio dalam menarik perhatian pendengar. 

Pengelola radio dituntut untuk mengemas produk acaranya sekreatif mungkin, 

agar dapat menarik pendengar yang semakin selektif dan juga mampu menarik 

dana iklan sebanyak-banyaknya. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

penopang hidup suatu radio adalah dari dana iklan. 

Lahirnya stasiun-stasiun radio swasta belakangan ini semakin menambah 

variasi ragam acara yang terdapat di radio itu sendiri. Pada radio swasta program 

acaranya didasarkan atas kebutuhan khalayak dan pendengar yang ternyata 

memprioritaskan radio sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, sebagian besar 

program acara radio yang ada saat ini didominasi oleh acara hiburan, walaupun 

masih ada sebagian kecil dari program acaranya yang memberikan jenis acara lain 

seperti informasi, pendidikan dan dakwah keagamaan.  

Saat ini, salah satu radio swasta yang banyak memberi informasi tentang 

gaya hidup, pendidikan, kesehatan adalah radio Metta FM. Radio Metta FM 

merupakan satu-satunya radio keluarga yang ada di Surakarta. Sesuai dengan data 

media yang dimiliki radio Metta FM, segmentasi pendengar radio sesuai dengan 

tingkat sosialnya adalah menengah ke atas (middle up), dengan target pendengar 

membidik remaja, pengusaha, keluarga (usia 20 – 50 tahun), orang yang 

mengikuti mode/zaman, terbuka untuk siapapun. 

Sesuai dengan slogannya, Your Inspiring Family Radio, radio ini banyak 

memberi informasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi khalayak 

pada setiap acaranya. Format acara di radio Metta FM adalah nyaman untuk 



4 

 

didengar (easy listening), panduan rohani (spiritual guide), pendidikan dan 

hiburan (edutainment), gaya hidup (lifestyle), berita/informasi (news), dan 

olahraga (sport). 

Setiap acara yang hadir untuk pendengar, pastilah ada alasan yang 

mendasari mengapa acara itu dihadirkan. Problematika tentang kesehatan ini 

menjadi salah topik yang tidak dilewatkan oleh radio Metta FM. Pengelola radio 

melihat potensi kesehatan karena pada dasarnya setiap manusia menginginkan 

keadaan badannya selalu sehat. Oleh karena itu, banyak dari pendengar yang 

menginginkan pengetahuan dan informasi dari media massa yang menyajikan 

informasi tentang kesehatan. 

Salah satu program acara di radio Metta FM yang memberikan informasi 

kesehatan adalah acara “Sehat Bersama Dr. Oen” (SBDO) yang memberikan 

informasi seputar kesehatan. Acara SBDO ini berisi tentang semua jenis informasi 

yang menyangkut seputar kesehatan, maupun tentang fasilitas pelayanan 

kesehatan. Acara ini tidak hanya bersifat informatif saja, agar tidak terkesan 

monoton, pengelola radio membuat format acara ini sebagai radio talk. 

Program acara “Sehat Bersama dr Oen Surakarta” (SBDO) merupakan 

program talkshow terlama jika dibandingkan dengan program acara talkshow 

lainnya di radio Metta FM Surakarta. Sejak tahun 2006 radio Metta FM telah 

bekerja sama dengan rumah sakit dr. Oen Surakarta untuk terus 

menyelenggarakan program acara ini. 

Acara ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang 

kesehatan, yaitu dokter–dokter yang bekerja di RS dr. Oen Surakarta. Pendengar 
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juga bisa langsung berinteraktif melalui telepon atau mengirimkan SMS (Short 

Message Service), untuk bertanya seputar kesehatan.  SBDO ini On Air secara live 

selama satu jam. Acara ini dibagi dalam empat sesi yaitu sesi 1 (15 menit 

pertama), sesi 2 (15 menit kedua), sesi 3 (15 menit ketiga), dan sesi 4 (15 menit 

keempat). Format acara dibuat demikian, karena untuk memberi ruang terhadap 

commercial break (iklan), mengingat radio Metta FM adalah radio swasta, dimana 

pendapatan terbesar adalah dari para pengiklan.  Dengan adanya acara ini, maka 

diharapkan akan memberikan informasi seputar kesehatan bagi para pendengar 

yang ingin mengetahui seputar informasi tentang kesehatan. 

Pada penelitian ini responden yang akan diteliti adalah para pendengar 

dewasa aktif radio Metta FM. Pendengar yang dapat didata oleh radio Metta FM 

adalah pendengar yang aktif mengirimkan SMS maupun berinteraktif melalui 

telepon. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menemukan 

hubungan yang signifikan antara motivasi mendengarkan acara Sehat Bersama dr. 

Oen dengan kepuasan memperoleh informasi kesehatan bagi para pendengar radio 

Metta FM. Acara SBDO ini bertujuan memberikan pemahaman akan pentingnya 

kesehatan dan pengetahuan tentang berbagai macam fasilitas kesehatan yang 

dimiliki rumah sakit di Kota Surakarta khususnya RS dr. Oen Surakarta. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui hubungan antara motivasi, perilaku dan kepuasan pendengar. Apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan perilaku mendengarkan 
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acara Sehat Bersama dr. Oen Surakarta (SBDO) terhadap kepuasan pendengar 

radio Metta FM Surakarta? 

Landasan Teori 

Harold Lasswell dalam Effendy menyatakan cara yang terbaik untuk 

menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

“who-say what-in which channel-to whom-with what effect?” (Effendy,1990: 10). 

Berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Salah 

satu cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, terutama 

kebutuhan akan informasi adalah media massa. 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak tersebar, heterogen dan anonim melalui 

media cetak maupun elektronik sehingga kesan yang sama dapat diterima secara 

serempak dan sesaat (Effendy, 1992: 6). Salah satu media komunikasi massa yang 

digunakan oleh masyarakat  adalah radio. 

Radio dipercaya tercipta pada akhir abad 19 dan awal abad ke 20. Seorang 

ilmuwan asal Italia, Guglielmo Marconi yang menemukan cikal bakal radio. Di 

awal sejarahnya, radio mendapat julukan sebagai Kekuasaan Kelima atau “The 

Fifth Estate”. Julukan ini timbul karena radio memiliki kekuasaan yang begitu 

hebat. Radio dianggap memiliki kekuatan yang hebat karena memiliki beberapa 

sifat antara lain bersifat langsung, menembus jarak, dan mengandung daya tarik 

(Effendy, 2003: 137-143). Radio sebagai alat komunikasi massa juga memiliki 
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fungsi sebagaimana media massa yang lain, informasi, sosialisasi, motivasi, 

perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, dan hiburan. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, radio pada masa 

sekarang ini juga harus jeli memperhatikan keinginan dari pendengar. Pada masa 

sekarang ini, audience cenderung memilih media radio sebagai sarana hiburan 

semata. Jadi, pengelola radio juga harus membuat suatu program acara yang juga 

memiliki unsur hiburannya. Hal ini harus dilakukan agar pesan yang disampaikan 

dapat diterima oleh khalayak luas. Dengan kata lain, suatu mata acara yang 

disajikan harus berorientasi pada selera khalayak. Karena khalayak adalah sasaran 

atau konsumen dari komoditi siaran. Merekalah yang nantinya akan memutuskan 

untuk mendengarkan atau tidak. 

Pendekatan uses and gratifications memberikan tekanan pada peran aktif 

khalayak dalam mengkonsumsi media. Menurut para pendiri teori ini, yaitu Elihu 

Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch (Blumler, 1979: 265 dalam 

Rakhmat, 1998), mereka merumuskan asumsi dasar dari teori ini  yaitu : 

a. Khalayak dianggap aktif artinya, sebagian penting dari penggunaan media 

massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengkaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak. 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lainnya untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

oleh khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian dari arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum 

diteliti lebih dulu orientasi khalayak. (Rakhmat, 2001: 205) 

 



8 

 

Dengan model penelitian ini, peneliti berusaha menemukan hubungan 

antara variabel-variabel yang diukur. Disini penulis hanya meneliti beberapa 

variabel yaitu variabel independen yang terdiri dari motivasi mendengarkan dan 

perilaku mendengarkan, kemudian variabel dependen yaitu kepuasan 

mendengarkan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini 

menyoroti hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian survei atau angket dimana informasi dikumpulkan dari responden 

dengan menggunakan kuesioner. Metode angket merupakan serangkaian atau 

daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi 

oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepada 

petugas atau peneliti (Bungin, 2006: 123). Sedangkan penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai pengumpul data pokok (Singarimbun, 1987: 3). 

Populasi sasaran dari peneltian ini adalah pendengar acara Sehat Bersama 

dr. Oen (SBDO) di Metta FM, yang juga merupakan pendengar aktif di radio 

Metta FM. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang mewakili keseluruhan 

populasi digunakan rumus Yamane 
  

  (Bungin, 2006: 105). Dari data 

radio Metta FM, jumlah pendengar aktif yang ada sebanyak 250,  maka sampel 

yang diperoleh menjadi 72 responden. 

Teknik pengujian data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas data 

menggunakan teknik product moment correlation. Dan uji reliabilitas 

12Nd

N
n
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Coefficientsa

5.885 1.490 3.949 .000

.644 .158 .375 4.081 .000

-.301 .058 -.475 -5.173 .000

(Constant)

Motivasi

Perilaku

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pendengara. 

menggunakan metode cronbach alpha. Sedangkan analisis data dalam penelitian 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang meliputi uji t dan uji F serta uji 

koefisien determinasi. Pengolahan data menggunakan program SPPS for windows. 

Hasil  Analisis dan Pembahasan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa besar motivasi responden dalam 

mendengarkan acara Sehat Bersama RS dr Oen Surakarta adalah untuk 

memperoleh informasi kesehatan, terbukti dari 72 responden ada 64 responden 

yang menjawab demikian, atau 88,88% dari total responden. Hanya 1 responden 

yang mendengarkan dengan alasan untuk memperoleh hiburan sama dengan 

responden yang mendengarkan dengan tujuan sekedar mengisi waktu luang. 

Serta dari data penelitian dapat dilihat sebanyak 44 responden atau 61,11% 

merasa terpenuhi akan informasi seputar kesehatan. Sedangkan kepuasan 

mendapatkan hiburan hanya 1 responden atau 1,38% yang terpenuhi. Dan 

ebanyak 59 responden atau 81,94% mengungkapkan acara SBDO tidak memenuhi 

akan hal hiburan. 

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda yang dihitung menggunakan program spss for windows. Hasil dari 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Y1 = 5,885 + 0,644 X1 - 0,301 X2 + є 

Keterangan :    

Y2 = variabel kepuasan mendengarkan program 

X1 = variabel motivasi 

X2 = variabel perilaku 
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Coefficientsa

5.885 1.490 3.949 .000

.644 .158 .375 4.081 .000

-.301 .058 -.475 -5.173 .000

(Constant)

Motivasi

Perilaku

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pendengara. 

Interpretasi dari persamaan regresi di atas sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 5,885, memiliki arti 

apabila motivasi dan perilaku memiliki nilai nol (0) maka kepuasan 

pendengar positif. 

b. Variabel motivasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,375 maka 

motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pendengar, apabila 

motivasi ditingkatkan akan dapat meningkatkan kepuasan pendengar 

SBDO di Radio Metta FM. 

c. Variabel perilaku mempunyai koefesien regresi sebesar -0,475 maka 

perilaku berpengaruh negatif terhadap kepuasan pendengar, apabila 

perilaku ditingkatkan akan dapat menurunkan kepuasan pendengar SBDO 

di Radio Metta FM. 

Variabel motivasi merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan 

terhadap kepuasan pendengar SBDO di Radio Metta FM karena memiliki 

koefisien paling besar 0,375 dibandingkan dengan variabel perilaku. 

 

Sedangkan hasil perhitungan nilai t atau uji t dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

"Variabel motivasi mempunyai nilai t hitung 4,081 dengan signifikansi 

0,05 maka Ho ditolak, berarti variabel motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pendengar SBDO. 

Kemudian dari hasil uji t didapatkan kesimpulan bahwa variabel motivasi 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan 

pendengar. Ini dapat diartikan bahwa motivasi pendengar mempunyai dampak 

yang baik bagi kepuasan mendengarkan program acara SBDO. Semakin tinggi 

motivasi mendengar yang dimiliki oleh responden maka semakin tinggi pula 

tingkat kepuasan pendengar. 
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ANOVAb

72.205 2 36.103 29.111 .000a

85.573 69 1.240

157.778 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Perilaku, Motivasia. 

Dependent Variable: Kepuasan Pendengarb. 

"Variabel perilaku  mempunyai nilai t hitung -5,173 (tanda negatif tidak 

menunjukkan nilai besar kecilnya angka tetapi menunjukkan pengaruh kearah 

yang positif atau negatif) dengan signifikansi 0,05 maka Ho ditolak, berarti 

variabel perilaku  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan 

pendengar SBDO" 

Dari hasil uji t didapatkan kesimpulan bahwa meskipun variabel perilaku 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mendengarkan tetapi 

pengaruh tersebut bersifat negatif. Ini dapat diartikan bahwa perilaku pendengar 

mempunyai dampak yang kurang baik (negatif) bagi kepuasan mendengarkan 

program acara SBDO. Semakin meningkat perilaku-perilaku atau kebiasaan 

pendengar dalam mendengarkan program acara SBDO maka semakin berkurang 

tingkat kepuasan pendengar. Jika perilaku pendengar seperti kebiasaan melakukan 

aktivitas lain semakin meningkat maka kepuasan pendengar akan berkurang sebab 

konsentrasi pendengar dalam menerima informasi tentang kesehatan dalam acara 

SBDO akan terpecah dengan aktivitas yang sedang dilakukan. 

 Selanjutnya dilakukan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(motivasi dan perilaku) mempengaruhi variabel terikat (kepuasan) secara 

simultan. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai F hitung 29,111 

dengan signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa: 

"Variabel motivasi dan perilaku secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pendengar program acara siaran SBDO di Radio 

Metta FM" 
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Maka dari data-data di atas dapat ditarik kesimpulan hipotesis yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi mendengarkan 

siaran acara Sehat Bersama dr. Oen “SBDO” dengan kepuasan mendapat 

informasi seputar kesehatan  bagi pendengar radio Metta FM; ada pengaruh yang 

signifikan antara perilaku mendengarkan dengan kepuasan mendapat informasi 

seputar kesehatan bagi pendengar radio Metta FM; ada pengaruh yang signifikan 

antara motivasi dan perilaku mendengarkan (secara simultan) terhadap kepuasan 

pendengar  acara Sehat Bersama dr. Oen (SBDO) di radio Metta FM; ketiga-

tiganya terbukti. 

Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

(motivasi dan perilaku) terhadap kepuasan mendengarkan program acara Sehat 

Bersama RS dr. Oen Surakarta (SBDO) di Radio Metta FM, dari hasil penelitian 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pengaruh masing-masing variabel (motivasi dan perilaku) secara parsial 

terhadap kepuasan mendengarkan program acara Sehat Bersama dr. Oen 

Surakarta (SBDO) dengan hasil variabel motivasi mendengarkan program SBDO 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mendengarkan 

program tersebut. Sedangkan variabel perilaku mendengarkan program SBDO 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan mendengarkan 

program tersebut. Arti pengaruh negatif dalam hal ini adalah jika perilaku 

kebiasaan responden mendengarkan program acara terus meningkat malah akan 

membuat kepuasan mendengarkan menjadi menurun. 
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Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan motivasi mendengarkan 

merupakan variabel yang paling dominan atau berpengaruh terhadap kepuasan 

mendengarkan program tersebut. Variabel motivasi dan perilaku mendengarkan 

terbukti langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasaan 

mendengarkan program acara SBDO. 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, peneliti dapat 

memberikan beberapa saran salah satunya bagi radio Metta FM  sebagai radio 

yang menyiarkan program acara SBDO. Sebagai program acara yang 

mendapatkan feedback dari sms pendengar sangat bagus maka sudah sewajarnya 

jika penyelenggara acara tetap memperhatikan mutu dan kualitas siaran SBDO. 

Dan sebaiknya informasi yang disampaikan dapat memberikan suatu hal yang 

aktual dan menambah pengetahuan pendengar. Serta lebih menekankan pada isi 

informasi yang lebih banyak memberikan pengetahuan tanpa melupakan unsur 

hiburan yang menarik bagi pendengar. 

Sedangkan saran bagi Metta Miarsa atau pendengar radio Metta FM), 

pendengar bisa memberikan masukan kepada penyelenggara acara SBDO, seperti 

dengan mengirimkan sms pertanyaan atau bertanya langsung melalui telepon 

interaktif saat program acara SBDO mengudara. Pendengar pun dapat juga 

memberikan usulan tema yang akan dibahas dalam program SBDO tentang 

kesehatan sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan dua arah yang 

terjalin antara pendengar dan Radio Metta FM. Dan hendaknya pendengar dapat 

memilih informasi mana yang berguna bagi mereka. 
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