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Media massa radio adalah salah satu media elektronik yang memiliki fungsi layaknya media 

massa lainnya, diantaranya adalah fungsi mendidik, menghibur, dan menyebarkan infomasi. 

Namun, umumnya masyarakat memanfaatkan radio hanya untuk mencari hiburan dan mengisi 

waktu luang saja. Padahal, dibanding media massa lainnya, radio memiliki kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh media massa lainnya, salah satunya adalah kecepatnnya dalam menyebarkan 

informasi. Di kota Malang, banyak bermunculan radio-radio swasta, salah satunya adalah radio 

Citra Protiga yang meng-klaim sebagai radio berita utama di kota Malang yang menyodorkan 

program-program andalan diantaranya adalah siaran berita “Citra Malang Raya”. Siaran berita 

“Citra Malang Raya” merupakan stimulus yang dilesatkan radio Citra Protiga yang merangsang 

indera pendengaran masyarakat, hingga akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah 

laku mereka. Karenanya, tidak mudah untuk mengetahui persepsi mereka terhadap siaran berita 

“Citra Malang Raya”. 

Ada beberapa teori yang dapat menjawab beberapa persoalan efek komunikasi massa. Untuk 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori peluru (Bullet Theory) yang mana teori tersebut 

mengatakan bahwa media bekerja seperti peluru yang dibidikkan ke arah sasaran. Wilbur 

Schramm dan Proter (1982) yang dikutip Devito ( 1997; 522) memberikan pandangan bahwa 

khalayak seperti sasaran tembak, bersikap pasif dan tidak menunjukkan penolakan. seperti 

halnya sasaran tembak yang tidak menolak untuk ditembus. Bahkan, Marshal Mc Luhan 

menyebutkan, pada dasarnya setiap pesan komunikasi diarahkan langsung pada khalayak dan 

membombardir khalayak sebagai sasarannya dengan segala rangsangan terhadap alat indera 

mereka. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dan tipe penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

sebanyak 296 orang. Sedangkan teknik penentuan sampel sendiri, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, diperoleh sebanyak 25 orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 

sampel penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, digunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

data pokok. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan dengan analisis kuantitatif deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa masyarakat Kecamatan Blimbing yang pernah 

mendengarkan siaran berita “Citra Malang Raya” di radio Citra Protiga mempersepsikan positif 

terhadap pesan tersebut. Hal itu terbukti: 84% responden tertarik pada materi siaran berita “Citra 

Malang Raya”. ; 63 % responden sering mendengarkan siaran berita “Citra Malang Raya”. ; 61,6 

% responden mendengarkan siaran berita “Citra Malang Raya” antara 50 sampai 60 menit. ; 88 

% responden mendengarkan siaran berita “Citra Malang Raya” untuk mendapatkan pengetahuan 

dan informasi. ; 64 % responden hanya mengandalkan siaran berita “Citra Malang Raya” untuk 

mendapatkan berita. ; dan 79,2 % responden terpenuhi kebutuhan akan informasinya dengan 

siaran berita “Citra Malang Raya”. Persepsi positif yang diberikan responden tersebut dalam 



teori peluru (Bullet Theory) adalah efek radio Citra Protiga yang telah membidikkan stimulus 

berupa siaran berita “Citra Malang Raya” kepada para responden. 

 


