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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Informasi 

merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena informasi dapat dijadikan 

sebagai petunjuk kemajuan dari seseorang, masyarakat, ataupun negara. Media 

komunikasi dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Media 

cetak diantaranya majalah, buku, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan 

media elektonik adalah televisi, radio. Semua media tersebut dapat digunakan 

manusia untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi tergantung pada 

kebutuhannya.  

Sebagai unsur dari proses komunikasi, dalam hal ini sebagai media massa, 

radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dari media lainnya. Jelas 

berbeda dengan surat kabar yang merupakan media cetak. Media televisi dengan 

radio kalaupun ada persamaannya dalam sifatnya yang elektronik terdapat 

perbedaan yakni radio yang sifatnya audio, sementara televisi bersifat audiovisual. 

Salah satu media informasi yang murah dan terjangkau seprtinya radio 

dapat menjadi alternatif. Sifat audio memungkinkan orang untuk mengikut  

informasi yang tersaji tanpa harus mengganggu aktivitasnya dan tidak 

mengeluarkan dana yang besar. Siaran radio dapat dinikmati oleh semua kalangan 

status sosial dan berbagai usia. 
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Penyajian hal yang menarik dalam rangka penyampaian suatu pesan 

adalah penting karena publik sifatnya selektif. Begitu banyak pilihan diantara 

sekian banyak media komunikasi dan begitu banyak pula pilihan untuk sekian 

banyak acara dari setiap media. Setiap stasiun radio mempunyai target audience 

berbeda. Kemasan informasi disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi khalayak 

pendengarnya. Sasaran khalayak suatu stasiun radio sangat beragam, baik dengan 

batasan usia tertentu ataupun segala usia seperti Radio Republik Indonesia.  

Ada beberapa macam format stasiun radio diantaranya intellectual radio, 

female radio, dan youngster’s radio. Pertimbangan pokok dalam memilih bidang 

pemberitaan banyak ditentukan oleh tujuan media (media outlook), pendengar 

(segmentasi), dan kondisi pasar (audience marketing size) (Masduki, 2001: 25). 

Radio Amanda 96,6 FM sebagai penyebar informasi berperan dalam 

upaya peningkatan arus informasi pembangunan pemerintah kepada masyarakat 

Kabupaten Lumajang serta sebagai sarana hiburan dari pemerintah kepada 

Masyarakat. Radio Amanda memiliki berbagai macam program acara yang dapat 

dinikmati oleh seluruh masyarakat baik ibu rumah tangga, pelajar atau masyarakat 

umum baik anak muda atau orang tua. Program acara tersebut antara lain program 

talkshow, program news atau berita, program musical dan acara dakwah.  

Dari berbagai program diatas peneliti memfokuskan pada program 

talkshow bincang sehat mengingat kesehatan sangat dibutuhkan bagi setiap 

individu dan salah satu dasar program pemerintah mengenai pentingnya hidup 

sehat, program Bincang Sehat di Radio Amanda disiarkan setiap 1 minggu sekali  
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dengan dipandu oleh dua penyiar, acara yang berlangsung selama 2 jam setiap 

minggunya selalu menghadirkan narasumber dari dokter yang ada di Lumajang dan 

juga ada tanya jawab melalui telepon, sehingga pendengar bisa berinteraksi 

langsung dengan narasumber yang dihadirkan. Segmentasi program ini adalah 

Masyarakat umum. 

Isi dari program Bincang Sehat yaitu membahas tentang masalah 

kesehatan mengingat kesehatan merupakan tantangan baru akibat dari perubahan 

sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Misi program acara Bincang sehat di 

Radio Amanda sebagai penyebar informasi kesehatan, hal ini bisa terlaksana 

apabila Radio Amanda Lumajang mampu meberikan informasi yang bisa 

menambah pengalaman masyarakat tentang kesadaran pentingnya perilaku hidup 

sehat. 

Kesehatan atau pola hidup sehat menurut pandang Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) di tahun 1948  adalah “suatu keadaan mental, fisik, kesejahteraan 

sosial dan bukan hanya pada ketidak adaan penyakit kepada seluruh manusia”. 

Sedangkan pola hidup sehat  adalah keadaan sejahtera pada badan, jiwa serta sosial 

yang memungkinkan setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh siaran program Bincang Sehat terhadap perilaku hidup sehat masyarakat 

khususnya Masyarakat Kelurahan Jogyudan. Alasan peneliti memilih Masyarakat 

Kelurahan Jogoyudan sebagai obyek penelitian karena dari pra survey yang 

dilakukan peneliti Masyarakat Kelurahan Jogoyudan masih sering mendengarkan 
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radio sebagai hiburan dan menambah informasi, selain itu Siaran Bincang Sehat 

merupakan acara favorit yang selalu ditunggu setiap minggunya. Melihat aktifitas 

Masyarakat RW 04 Kelurahan Jogoyudan memiliki aktifitas yang padat karena 

banyak masyarakat bekerja sebagai wiraswasta yang sibuk disetiap harinya seperti 

menjaga toko, menjual makanan ringan, mebeler dll.  Sehingga dengan alasan 

itulah peneliti memilih masyarakat RW 04 Kelurahan Jogoyudan sebagai objek 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efek media massa dari 

Steven Chafee. Ada tiga pendekatan dalam melihat efek media massa (Winarni, 

2003 :122), yaitu :  

1. Efek media massa berkaitan dengan pesan dan media. 

2. Jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa. Perubahan 

ini meliputi perubahan kognitif, afektif, dan behavioral.  

3. Satuan observasi yang dikenai efek komunikasi  massa, meliputi individu,  

kelompok, organisasi, masyarakat, atau bangsa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

memahami dan membahas dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaruh 

Terpaan Siaran Bincang Sehat di Radio Amanda Lumajang Terhadap Perilaku 

Hidup Sehat” (studi pada Masyarakat RW 04 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan 

Lumajang Kabupaten Lumajang) 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh antara terpaan siaran bincang sehat di radio Amanda 

Lumajang terhadap perilaku hidup sehat pada  masyarakat RW 04 Kelurahan 

Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan siaran bincang sehat di radio Amanda 

Lumajang terhadap perilaku hidup sehat pada masyarakat RW 04 Kelurahan 

Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui apakah ada pengaruh besar kecilnya terpaan siaran 

bincang sehat di radio Amanda Lumajang terhadap perilaku hidup sehat pada 

masyarakat RW 04 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten 

Lumajang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak diantanya :  

1. Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pada kajian Ilmu Komunikai serta memberikan manfaat untuk 

menambah refrensi bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pendengar 

radio Amanda, khususnya masyarakat RW 04 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan 

Lumajang Kabupaten Lumajang. Serta dapat memberikan pengetahuan cara 

hidup sehat dan dijadikan bahan masukan bagi perusahaan Radio dalam 

menghasilkan program acara. 

 

 

 

 


