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Radio mampu menempatkan diri sebagai media penyiaran berita setara dengan media massa 

lainnnya seperti Televisi dan suratkabar. Radio merupakan media massa elektronik yang mampu 

meyebarluaskan informasi secara cepat dan akurat. Sifat “kesegeraan” radio ini menjadikan 

keberadaannya semakin “dilirik” oleh masyarakat luas. Sejak era reformasi bergulir, maka 

semakin menjamurnya stasiun radio swasta yang muncul dengan image tertentu, ada radio yang 

berformat berita (news radio), radio hiburan (non news radio), dan radio campuran (mix radio). 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang mengambil lokasi penelitian di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian ini berdasarkan pada teori S-O-R (Stimulus-Organism- 

Response), karena untuk mengetahui sejauhmana respon respon kognitif (pengetahuan), respon 

afektif (sikap), dan respon konatif atau behavioral (perilaku atau tindakan) mahasiswa 

konsentrasi Jurnalistik angkatan 2003 terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui siaran 

berita radio MAS FM Malang.  

Alasan peneliti memilih Radio MAS FM sebagai obyek penelitian karena radio ini merupakan 

salah satu radio swasta yang berformat berita (news radio). Radio MAS FM mempunyai 

komitmen untuk menghadirkan berita dan informasi terkini seputar Kota Malang dan Batu, serta 

berita-berita yang berskala nasional maupun internasional yang dikombinasikan dengan berbagai 

acara menarik. 

Penentuan sampel ditentukan dengan memilih orang – orang yang pernah mendengar siaran 

berita radio MAS FM lebih dari dua kali dan masih aktif kuliah, dan sampel yang diperoleh 

sebanyak 30 responden. karena jumlah sampel dibawah 100, maka diambil secara keseluruhan 

atau teknik Total Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah angket dan dokumentasi 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis data kuantitatif yang 

menggunakan rumus rata –rata (mean) yaitu : 
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Dari hasil perhitungan angket, maka hasil data yang diperoleh dapat diketahui melalui garis 

kontinum lima, yaitu respon Kognitif mahasiswa terhadap siaran berita radio MAS FM Malang 

berada pada titik 3,2 atau 64%. Respon Afektif mahasiswa terhadap siaran berita radio MAS FM 

Malang berada pada titik 3,4 atau 68%. Sedangkan Respon Konatif atau Behavioral mahasiswa 

terhadap siaran berita radio MAS FM Malang berada pada titik 2,5 atau 50%. Hasil keseluruhan 

dari ke – 3 item yang direspon oleh 30 responden tentang siaran berita radio MAS FM Malang 

berada pada titik kontinum 3,037 atau jika dipersentasekan menjadi 60%. Jika dilihat pada 

pedoman interpretasi berada pada titik “Tinggi”. 



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siaran berita radio MAS FM direspon Tinggi oleh 

mahasiswa konsentrasi Jurnalistik angkatan 2003. 

 


