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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memiliki peranan yang 

dominan dalam kehidupan di masyarakat, sebab media dapat mendukung proses 

komunikasi secara efektif. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia 

telah berkembang dengan cepat dan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak 

lahirnya media, yang telah menjadi gambaran nyata betapa pesatnya 

perkembangan industri media di Indonesia. Diantara perkembangan itu beberapa 

diantaranya adalah radio yang menjadi sarana komunikasi diseluruh dunia. 

Media massa merupakan alat komunikasi yang efektif dalam 

menyampaikan pesan komunikator kepada komunikan, jika dilihat dari jumlah 

komunikan yang dapat dijangkau oleh media massa itu sendiri. Media massa 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu 

fungsi dari media massa adalah menyampaikan informasi, meskipun sulit 

menetapkan keakuratan berita yang di sampaikan oleh media tersebut. Nyatanya 

kekuatan media terletak pada kekuatan sumber berita serta fakta- faktanya. 

Salah satu media elektronik yang dekat dengan  masyarakat luas baik di 

semua kalangan adalah radio. Selain itu penyampaian berita radio juga tidak 

serumit seperti media yang lainnya. Hal ini dikarenakan penyampaiaan berita 

yang mudah dan bisa disampaikan lebih cepat. Terbukti dari radio sebagai media 



 

2 
 

yang terkait dengan medium kebutuhan lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari 

sumber daya manusia yang kreatif serta inovatif dalam membuat suatu program 

acara yang dimana semakin menariknya siaran di radio maka akan semakin 

banyak pula pendengarnya.  

Seperti halnya radio di kota malang, radio yang selalu memberikan 

informasi dan inovasi sangat membantu menunjang perkembangan pelajar 

khususnya mahasiswa, karena mereka merupakan salah satu sumber inspirasi 

masyarakat luas guna pembangunan yang lebih baik. Seiring dengan 

perkembangan dan kecanggihan alat pertelekomunikasian, seperti satelit 

computer dapat mempermudah jangkauan penyampaian informasi secara 

menyeluruh.  

Saat ini perkembangan teknologi itu telah masuk kedalam teknologi 

radio yang hampir di abaikan oleh kebanyakan masyarakat luas. Dengan 

diciptakannya radio streaming maka musik dan berita mulai dapat disiarkan dan 

dinikmati tanpa batas antara jarak dan waktu sehingga memberikan pengaruh 

yang besar terhadap mahasiswa komunikasi guna menerima informasi dari 

berbagai sumber dan untuk tetap menjaga eksistensi radio itu sendiri.  

Sebagai salah satu unsur dari proses komunikasi massa, radio yang 

bersifat audio memiliki kekuatan pada pesan yang disampaikan yaitu melalui 

suara. Selain itu radio juga memiliki ciri khas, yaitu memberi kecepatan, 

ketepatan, kepraktisan, kualitas dalam mencari, menyimpulkan, menyeleksi, 
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mengolah dan menyajikan informasi sehingga informasi yang diterima 

pendengar akan selalu diperbarui (up date) setiap saat. 

Akhir – akhir ini banyak radio kampus yang bermunculan, mereka 

berlomba- lomba untuk selalu memperbarui program acaranya untuk menarik 

banyak minat pendengar. Sebagian besar isi acaranya adalah untuk menarik 

pendengarnya dari usia muda hingga dewasa. Tak jarang radio di gunakan 

sebagai ajang promosi atau memotifasi pendengarnya untuk menjalankan bisnis 

usaha di segala bidang dengan menghadirkan narasumber yang memang handal 

di bidangnya.  

Dengan melakukan inovasi tersebut dalam salah satu acaranya maka 

akan menimbulkan minat dari pendengar yang kemudian ikut bergabung dalam 

program acara tersebut. Hal ini juga dipermudah dari kegunaan radio itu sendiri, 

dimana radio dapat  menjangkau hampir seluruh warga negara dalam 

masyarakat, setiap waktu, setiap tempat, dan melibatkan banyak orang bahkan 

orang buta huruf sekalipun dapat mendengarkannya di mana saja.  

Berbeda dengan melihat televisi, pendengar radio pun tidak harus selalu 

berada di depan pesawat radionya. Radio menarik bagi siapa saja dan tersedia 

bagi semua orang. Kepraktisan dan keaneka tawaran radio menjadikannya 

sebuah pilihan efektif semabari mealakukan aktifitas. Hal tersebut mampu 

menyatukan berbagai lapisan mulai dari masyarakat lapisan atas, menengah, 

hingga masyarakat lapisan bawah. 
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Pada saat memasuki milenium baru, radio telah tersebar diseluruh 

penjuru negeri. Selain televisi radio juga merupakan salah satu media yang 

tersebar luas di muka bumi. Seperti yang diketahui, radio merupakan pilar negara 

kelima setelah surat kabar yang berada di urutan keempat. Hal tersebut juga 

memiliki fungsi yang sama seperti halnya surat kabar. Radio juga memiliki 

fungsi sebagai menyampaiaan informasi, media pendidikan, hiburan, dan sebagai 

kontrol sosial serta memberikan kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. 

Di bandingkan dengan media-media yang lain, radio lebih cepat dalam 

menyampaikan berita terutama informasi mengenai daerah sekitar. Hal ini 

dikarenakan radio dapat mencapai sasarannya tanpa proses yang rumit seperti 

media massa lainnya. Sifat langsung ini menyebabkan tingkat aktivitas informasi 

yang disajikan menjadi lebih aktual.   

Seperti yang telah diketahui, radio siaran bersifat audial, yang hanya 

dapat didengar, namun bukan berarti radio tidak menjalankan fungsinya sebagai 

media penerangan. Radio telah dianggap sebagai media yang mampu 

menyiarkan sebuah informasi secara luas serta memuaskan meskipun hanya 

dilengkapi dengan unsur audio saja. Saperti halnya radio siaran yang dapat 

menjalankannya dalam bentuk wawancara, reportase langsung, siaran berita, talk 

show dan yang lainnya. 

Di pertengahan tahun 2001 radio digunakan sebagai alat pemersatu anak 

muda di tiap-tiap daerah. Mereka akan senantiasa menunggu acara siaran dari 
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chanel favorit mereka untuk mengikuti lagu terbaru hingga mengirimkan sapaan 

atau atensi (mengirim salam) guna menyapa teman-teman sekolah hingga teman 

yang mereka belum pernah kenal sebelumnya. Sehingga ditahun tersebut radio 

sama fungsinya dengan jejaring sosial saat ini, namun karna semakin besarnya 

perubahan teknologi maka kegiatan tersebut semakin lama semakin menghilang.         

Mengacu pada perubahan teknologi dan paradigma siaran radio, rasanya 

tidak ada pertimbangan lain bagi masyarakat penyiaran radio selain mengubah 

landasan pikir dan operasional siaran (Errol Jonathans, 2006:158). Tidak di 

pungkiri setiap individu bisa terbentuk dari bentukan media. Di abad yang serba 

canggih seperti sekarang ini bukan hanya Indonesia bahkan di seluruh penjuru 

dunia dimudahkan dengan kecanggihan fitur yang terdapat pada 

gadget/handphone atau leptop yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk yang 

konsumtif.  

Akhirnya radio pun mengalami revolusi, sebagai akibat perubahan 

teknologi layanan siaran radio dengan gambar dan teks bukanlah menjadi 

kemustahilan. Saat ini beberapa stasiun radio telah merancang situsnya sebagai 

expresi profil perusahaa, profil siaran, dan profil pelaksanaan siaran yang bisa 

diakses publik tanpa batas berbentuk berbunyi siaran “radio on-line” (Errol 

Jonathans, 2006:158) atau yang banyak menyebutnya dengan nama radio 

sreaming.  
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Perkembangan radio streaming sudah sangat pesat di Indonesia. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_radio_streaming_di_Indonesia 

diakses tanggal 24 Oktober 2013 2:30PM) Sudah banyak radio swasta yang 

membuat Radio streaming sehingga memudahkan kita untuk mengaksesnya. 

Radio dengan berbentuk digital ini juga disebut dengan nama lain radio internet. 

Disebut demikian karena untuk mengakses radio streaming itu penggunanya 

harus menggunakan connection media Internet. Jadi radio streaming adalah radio 

internet yang dimana untuk mengakses radio streaming ini pendengarnya harus 

menggunakan saluran dari media internet.  

Berbeda dengan radio konvensional yang menggunakan antena untuk 

mencapai jangkauan sinyal sehingga jangkauannya pun menjadi sangat terbatas. 

Namun terdapat kelemahan dari saluran siaran radio streaming tersebut, karena 

menggunakan media internet terkadang hasil suara yang dihasilkan menjadi 

putus-putus, namun semua itu tergantung dari conneting internet yang 

digunakan. Berbeda dengan radio konvensional meskipun jarak siarnya terbatas 

namun suara yang dihasilkan lebih bagus dari radio streaming.  

Jangkauan radio streaming bersifat sangat luas karena bersifat global. 

Usaha globalisasi radio lokal haruslah beralasan. Pertama, radio memiliki visi 

dan misi yang bertujuaan untuk menjadikan radio sebagai referensi tentang 

informasi lokal. Hal ini berguna bagi komunitas global yang hendak mengakses 

informasi dari radio lokal tersebut. Kemudian yang kedua, radio mengelobal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_radio_streaming_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
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disebabkan kebutuhan dari iklan dan pemasaran, karena untuk memperoleh itu 

radio merancang program yang dapat dinikmati pendengar secara global. 

Berikutnya yang ketiga, radio menjadi global karena menyandang misi politik, 

ekonomi dan budaya. Dan yang keempat, teknologi internet bertarget global 

dipakai karena radio tersebut ingin memperluas kegiatan public relation 

meskipun siarannya sendiri tidak disasarkan kepada masyarakat global. Dengan 

demikian pengelola bisnis lokal akan beralih pada bisnis radio streaming karena 

akan lebih mudah dikenal karena jangkauaan yang lebih luas.     

Saat ini banyak radio swasta di kota Malang yang menggunakan radio 

streaming sebagai media siar mereka. Hal ini dilakukan untuk memperluas 

jangkauan siaran, selain mengudara secara konvensional saja. Dengan 

keberadaan radio streaming saat ini diharapkan tidak akan ada lagi masalah 

mengenai jarak dan waktu guna mendengarkan siaran radio kapanpun, 

dimanapun yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi 

radio di tengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih.  

Kecanggihan teknologi tidak pernah terlepas dari mahasiswa yang 

konsumtif, banyak dari mereka yang mengandalkan gadgetnya (handphone/ 

laptop/ tablet) untuk sekedar mendengarkan musik, browsing, atau menjelajah ke 

jejaring sosial. Bisa juga sebagiaan dari mereka juga menggunakan gadgetnya 

untuk mendengarkan radio atau bahkan menggunakan layanan internetnya untuk 

mengakses siaran radio streaming di handphone mereka.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
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Penggunaan radio streaming dapat diakses melalui Internet, dapat juga 

dilihat di beberapa website dari stasiun-stasiun radio, atau bisa juga dengan 

mendownload real player di komputer. Tidak hanya melalui komputer saja, radio 

streaming juga dapat diakses melalui handphone maupun di smartphone, 

sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Ada dua cara mendengarkan 

radio streaming ini, diantaranya sebagai berikut: (1) Melalui komputer, dengan 

mendownload winamp atau windows media player kita sudah bisa 

mendengarkan siaran radio streaming. (2) Melalui handphone atau gadget, kita 

bisa menggunakan aplikasi virtual radio yang bisa di download gratis melalui 

ponsel atau dengan mendownload Tune in pada aplikasi gadget yang telah 

tersedia, selain itu bisa diakses pula melalui webside (web penyedia layanan 

radio) menggunakan browser (mozilla, safari, flock, google chrome dan lain lain) 

sebutannya web radio. Dengan demikian kita sudah bisa mendengarkan siaran 

radio streaming (http://telkomspeedy.com/node/ 400 diakses 24 Oktober 2013 

2:28 PM). Dengan internet radio, siaran radio di seluruh penjuru negri akan dapat 

diperdengarkan dengan mudah jika Anda terhubung dengan koneksi internet. 

Alat pendukung untuk koneksi tersebut juga beragam, seperti: PC /Personal 

Computer, laptop, handphone, dan lain-lain. Anda dapat secara gampang 

mendegarkan radio di berbagai kondisi. 

Selain itu, kita juga dapat merekam siaran radio streaming karena telah 

disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekam pada saat siaran radio 

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Blackberry_application
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://telkomspeedy.com/node/
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
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streaming berlangsung dengan menggunakan aplikasi radio streaming yang ada 

di Blackberry maupun Smartphone radio streaming yang ada pada komputer 

ataupun yang ada di laptop. Pada saat siaran radio streaming mengudara kita juga 

dapat mengetahui seberapa banyak orang yang berpartisipasi ikut mendengarkan 

siaran radio streaming tersebut. 

Semakin banyaknya pendengar siaran radio streaming, dan antusiasme 

dari khalayak membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan radio streaming dapat memenuhi kebutuhan 

akan informasi. Peneliti mengambil Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai populasi dalam penelitian ini karena mahasiswa 

dianggap merupakan kaum intelektual dalam masyarakat, karena berpendidikan 

hingga ke perguruan tinggi dimana mayoritas penduduk Indonesia hanya sampai 

ketingkat pendidikan sekolah umum. Mahasiswa juga dianggap sudah cukup 

dewasa untuk menentukan pilihan informasi apa yang dibutuhkannya. 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka judul yang telah dirumuskan 

oleh peneliti adalah “MOTIF MAHASISWA MENDENGARKAN RADIO 

STREAMING (Studi pada Mahasiswa Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Komunikasi 

FISIP Universitas Muhammadiah Malang) “. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blackberry
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi motif mahasisiwa mendengarkan 

radio streaming? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari pemaparan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah peneliti ingin mengetahui motif mahasisiwa mendengarkan radio 

streaming di kalang mahasiswa komunikasi universitas muhammadiyah malang 

angkatan 2009.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan, yaitu untuk 

mengetahui manfaat akademis dan  manfaat praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kajian 

keilmuan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

perpustakaan, ilmu komunikasi, dan terutama jurnalistik . 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

stasiun radio dengan saluran internet atau streaming radio agar tetap 

memperbarui acara sehingga tetap terjaga kualitas dari informasi dan semakin 

berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari 

semakin canggih. 
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1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Komunikasi  

1.5.1.1 Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris 

berasal dari bahasa Latin communis yang berarti “sama”, communico, 

communicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to 

make common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang paling 

sering sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-

kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu 

pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 

2005 : 4).  

Pengertian komunikasi dalam hidup bermasyarakat,orang tidak 

lepas dari berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi 

dari masyarakatnya. Pengaruh kereisolaian ini dapat menimbulkan 

depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan 

kesembangan jiwa. Oleh sebab itu memurut DR. Everett Kleinjan 

darai Est West Center Hawai , komunikasi sudah merupakan bagian 

kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas.  

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu 

kebutahan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup 

bermasyarakat. Profesor Wilbur Schramm menyebutkan bahwa 

komunikasi dan masyarakat  adalah dua kata kembar yang tidak dapat 
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dipisahkan satu sama lain, sebab tanpa komunikasi tidak mungkin 

masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia 

tidak mungkin dapat mengembangakan komunikasi.Menurut J.A 

Devito komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau 

lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh 

gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh 

tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik (J.A. 

Devito, 1997). 

Harold D.lasswal menyebutkan tiga fungsi dasar yang menjadi 

penyebab manusia perlu berkomunikasi :  

1. Hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan melalui komunikasi 

manusia dapat mengetahui peluang-peluang yang ada untuk di 

manfaatkan, di pelihara, dan menghindarkan dari hal yang tidak 

diinginkan dan pada hal-hal yang mengancam alam sekitarnya, 

misal: mengadakan siskamling/ ronda, kerja bakti dan lain 

sebagainya. 

 2. Upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 

Sesungguhnya suatu masyarakat tergantung pada bagaimana 

masyarakat itu bisa beradapatasi dengan lingkunganya. 

3. Upaya untuk melakukan tranformasi soial. suatu masyarakat yang 

ingin pertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakat   

dituntut untuk melakuakan pertukaran nilai, perilaku dan peranana. 



 

13 
 

(Changara,2010 :1-3). Dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah suatu interaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang – orang mengatur lingkungannya dengan 

membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran 

informasi menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta 

berusaha mengubah sikap dan tingkah laku tersebut. 

1.5.1.2 Dimensi Penting Mendasari Definisi  Komunikasi 

 Dimensi pertama yaitu tingkat observasi atau derajat 

keabstrakannya misalnya, definisi komunikasi yang menyatakan 

komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu sama lain, 

bagian-bagian yang terpisah dari dunia kehidupan adalah terlalu 

umum, sementara definisi komunikasi yang menyatakan bahwa 

komunikasi sebagai alat untuk mengirim pesan lewat telepon, telegraf, 

radio, kurir, dan sebagainya terlalu sempit.  

Dimensi kedua adalah Kesengajaan (intentionality). Definisi 

tersebut hanya mencakup pengiriman dan penerimaan pesan yang 

disengaja. Contoh definisi yang mengisyaratkan kesengajaan adalah 

komunikasi sebagai situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber 

mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan 

disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima (Gerald E Miller). 

Sedangkan definisi yang mengabaikan kesengajaan menurut (Alex 

Code) adalah suatu proses yang membuat sama bagi dua orang atau 
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lebih apa yang tadinya merupakan monopoli seseorang atau sejumlah 

orang.  

Dimensi ketiga adalah Penilaian Normatif. Meskipun secara 

implisit, menyertakan keberhasilan atau kecermatan. Definisi 

komunikasi dari John B Hoben misalnya, yang mengasumsikan bahwa 

komunikasi itu harus berhasil "Komunikasi adalah pertukaran verbal 

pikiran atau gagasan". Asumsi dibalik definisi tersebut adalah suatu 

pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. Sebagian definisi 

lainnya tidak otomatis mensyaratkan keberhasilan, seperti definisi 

komunikasi dari Berard Berelson dan Gary Steiner yakni "Komunikasi 

adalah transmisi informasi" definisi ini tidak mensyaratkan bahwa 

informasi itu harus diterima atau dimengerti (coremap.or.id/ 

downloads/Mengapa_Kita_Berkomunikasi.pdf) 

1.5.1.3 Proses Komunikasi 

Dalam bahasan komunikasi komponen atau unsure komunikasi dalah 

sebagai berikut: 

a Source (sumber)  

Sumber adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan 

penyampaian pesa yang digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu 

sendiri. 
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 b Comunicator  (komunikator = penyampai pesan) 

Komunikator dapat berupa indifidu yang sedang di bicarakan, 

menulis, kelompok orang, oraganaisai komunikasi, seprti surat kabar, 

radio, TV, film,dan lain-lain. 

c. Message (pesan) 

Pesan adalah keseluruhan daripada apa yang disam paiakan oleh 

komunikator. 

d Chanel (saluran) 

Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat di 

terima melalui panca indra atau menggunakan media.pada dasarnya 

komunikasi yang sering di lakukan dapat berlangsung dua saluran yaitu  

1. saluran formana yang bersifat resmi  

2. saluran informal yang bersifat tidak resmi. 

e. Comunican ( komunikan = penerima pesan) 

penerima pesan dapat di golongkan 3 jenis : 

1. Komunikasi Personal  

Komunikasi personal adalah komunikasi yang di tunjukan 

kepada sasaran yang tunggal.  

2 Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang 

ditunjukan pada kelompok tertentu 
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3. Komunikasi Massa  

Komunikasi yang ditunjukan kepada massa atau komunikan 

yang menggunakan media massa. 

f. Effect ( hasil) 

Effek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi yakni sikap dan 

tingkah laku orang, sesuai ataut tidak yang dengan kita 

inginkan.(Widjaja,2010 : 11-20) 

1.5.1.4 Konteks-Konteks Komunikasi  

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, 

melainkan dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks 

disini berarti semua faktor diluar orang-orang yang berkomunikasi, yang 

terdiri dari: pertama, aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, 

bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah  peserta 

komunikasi, dan alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Kedua, 

aspek psikologis, seperti: sikap, kecendrungan, prasangka, dan emosi 

peserta komunikasi. Ketiga, aspek sosial, seperti: norma kelompok, nilai 

sosial dan karakteristik budaya. Dan keempat aspek waktu , yakni kapan 

berkomunikasi (hari apa, jam berapa, pagi, slang, sore,malam).  

Banyak pakar komunikasi mengkiasifikasikan komunikasi 

berdasarkan konteksnya. istilah-istilah lain juga digunakan untuk merujuk 

kepada konteks ini. Selain konteks yang lazim, juga digunakan istilah 

tingkat, bentuk, situasi, keadaan, arena, jenis, cara, dan pertemuan. 
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Indikator paling umum untuk mengkiasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam 

komunikasi. Maka dikenalah: komunikasi intrapersonal, komunikasi 

diadik, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi 

publik (pidato), komunikasi organisasi, komunikasi massa.  

a. Komunikasi Intrapersonal  

Komunikasi intrapersonal (intrapribadi)adalah komunikasi dengan 

diri sendiri, balk kita sadari atau tidak. Contohnya berpikir. Komunikasi 

ini merupakan landasan komunikasi interpersonal (antarpribadi) dan 

komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Komunikasi intrapesonal ini 

inheren dalam komunikasi dua-orang, tiga-orang dan seterusnya, karena 

sebelum berkomunikasi dengan orang lain kits biasanya berkomunikasi 

dengan did sendiri (mempersepsi dan memastikan makna pesan orang 

lain), hanya saja caranya sering tidak disadari. Keberhasilan komunikasi 

kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita 

dengan diri sendiri.  

b. Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal (antarpribadi) adalah komunikasi antara 

orang-orang secara tatap-muka yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, balk secara verbal maupun 

nonverbal. Bentuk khusus dan komunikasi interpersonal ini adalah 

komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-istri, 
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dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya. Ciri-ciri 

komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam  

jarak yang dekat pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal atau pun 

nonverbal.  

c. Komunikasi Kelompok  

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang 

sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut.Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, 

kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah 

atau suatu komite yang berapat untuk mengambil suatu keputusan. 

Komunikasi kelompok ini dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi 

interpersonal (antar pribadi).  

d. Komunikasi Massa / Publik  

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara 

dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato,ceramah, atau 

kuliah (umum). Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah 

komunikasi kelompok-besar. Komunikasi publik biasanya berlangsung 

lebih formal dan lebih sulit dari pada komunikasi interpersonal atau 

komunikasi kelompok, karena komunikasi publik menuntut persiapan 
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pesan yang cermat, keberanian dan kemampuan menghadapi sejumlah 

besar orang. Daya tarik fisik pembicara bahkan sering merupakan faktor 

penting yang menentukan efektifitas pesan, selain keahlian dan kejujuran 

yang dimiliki pembicara.  

Dalam komunikasi public hanya satu pihak yang aktif (pembicara) 

sedangkan pihak lainnya cenderung pasif. Umpan balik yang mereka 

berikan terbatas, terutama umpan balik yang bersifat verbal. Umpan batik 

nonverbal lebih jelas diberikan oleh orang-orang yang duduk di jajaran 

depan, karena merekalah yang paling jelas terlihat. Sesekali pembicara 

menerima umpan balik yang bersifat serempak, seperti tertawa atau tepuk 

tangan. Komunikasi publik sering bertujuan memberikan penerangan, 

menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk.  

e. Komunikasi Organisasi  

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat 

formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang 

lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali 

melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi interpersonal (antar 

pribadi) dan ada saatnya juga komunikasi publik. Komunikasi formal 

adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke 

bawah, komunikasi ke atas dan komunikasi horizontal, sedangkan 

komunikasi informal tidak tergantung pada struktur organisasi, seperti 
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komunikasi antar sejawat, juga termasuk gossip (coremap.or.id/ 

downloads/Mengapa_Kita_Berkomunikasi) 

1.5.2 Komunikasi Massa 

1.5.2.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa 

beserta pesan yang dihasilkan, pembaca atau pendengar dan penonton, 

serta efeknya terhadap mereka (Nurudin, 2007:2). Komunikasi 

dilakukan dengan menggunakan media massa. Yang dimaksudkan disini 

ialah komunikasi dengan menggunakan media massa moderen.  

Umumnya media massa yang moderen harus menunjukan seluruh 

sistem dimana pesan produksinya dipilih, disiarkan, diterima dan 

ditanggapi, adapun media massa  yang dimaksud meliputi surat kabar, 

radio, televisi dan internet yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang 

yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah orang yang 

tersebardi banyak tempat, anonim, dan heterogen.  

Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak 

dan selintas (khususnya media elektronik). Komunikasi interpersonal, 

komunikasi kelompok dan  komunikasi organisasi berlangsung juga 

dalam proses untuk mempersiapkan pesan yang disampaikan media 

massa ini. 

Perkembangan komunikasi massa sudah sangat moderen ada suatu 

perkembangan tentang media massa yakni ditemukannya internet. 
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Belum ada tidak untuk mengatakan tidak ada, bentuk media dari definisi 

komunikasai massa yang memasukan internet dalam media massa. 

Padahal jika dilihat dari cirri, fungsi, dan elemennya, internet jelas 

masuk dalam bentuk komunikasi massa. Dengan demikian, bentuk dari 

komunikasi massa bisa ditambah dengan internet. (Nurudin,2007:5) 

Melakukan kegiatan komunikasi massa jauh lebih sukar dari pada 

komunikasi antar personal. Seorang komunikator yang menyampaikan 

pesan kepada ribuan pribadi yang berbeda satu sama lain, tidak akan 

bisa menyesuaikan harapan untuk memperoleh tanggapan komunikasi 

secara pribadi. Suatu pendekatan yang bisa meyakinkan sebagian dari 

komunikan, mungkin saja bisa merenggangkan kelompok lain. Seorang 

komunikator media massa dikatakan mahir apabila dia berhasil 

menemukan metode yang tepat untuk menyampaikan pesan guna 

mendapat “empaty” dengan mendapatkan komunikan terbanyak.  

Komunikasi massa yang berhasil adalah komunikasi massa yang 

berhasil melakukan kontak pribadi dengan pribadi yang diulang secara 

kompak. Sebagai contoh perumpamaannya, seorang politikus dapat 

mencapai jauh lebih banyak publik dengan sekali uraian melalui televisi 

atau radio dari pada dengan jalan perlawatan dengan cara mendatangi 

satu persatu. Akan tetapi penggunaan media massa bisa menjadi gagal 

apabila politikus sebagai komunikatornya tidak bisa memproyeksikan 
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perasaannya yang sama melalui udara yakni perasaan yang ia nyatakan 

melalui keramah-tamahan dan keakraban. (Masduki,1991:12) 

Sehingga dalam komunikasi massa komunikator memiliki dua 

tugas yaitu mengetahui apa yang ia komunikasikan dan bagaimana ia 

harus menyampaikan. Sebuah pesan yang isinya lemah dan disampaikan 

dengan lemah pula maka akan menimbulkan pengaruh yang kurang 

efektif pula, namun apabila pesan itu disampaikan dengan baik maka 

akan menghasilkan pengaruh yang baik kepada komunikan. 

Komunikasi massa sebenarnya penyederhanaan dari komunikasi 

media massa (mass media communication) hal ini perlu di tekankan 

karena ada media yang bukan merupakan media massa yakni kentongan, 

angklung, gamelan dan lainya. Jadi sudah jelas juga kalau media massa 

menunjuk pada hasil produk teknologi moderen sebagai saluran 

komunikasi massa. Disamping itu, dikemukakan oleh Jay Back dan 

Frederick (dikutip dalam Nurudin,2007:5) dikatakan bahwa Mass 

Communications (dengan s) lebih menunjuk pada media mekanis yang 

digunakan dalam komunikasi massa yakni media massa.  

Sementara, Mass Communication lebih menuju pada teori atau 

proses teoritik. Sehingga bisa dikatakan Mass Communication (tanpa s) 

lebih menunjuk pada proses dalam komunikasi massa. Sekalipun 

keduanya berbeda namun keduanya memiliki keterkaitan yang 

mendukung satu sama lain. 
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1.5.2.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Untuk memperoleh kejelasan tentang komunikasi massa berikut 

adalah ciri selengkapnya: 

1. Komunikator Melembaga 

Komunikator yang melancarkan komunikasi massa yakni 

melalui media massa tidak bertindak atas nama pribadi seperti kiayi 

atau dalang, melainkan atas nama lembaga dimana ia bekerja. 

Sebagai konsekuensinya, maka selaku komunikator melembaga 

(institutionalized communicator) ia tidak bebas. Ia terbelenggu oleh 

kebijaksanaan, peraturan, ketentuan dan lain-lain dari lembaga, yakni 

media massa dimana ia bekerja. 

Jadi komunikator dalam komunikasi massa, seperti 

wartawan, penyiar, reporter, komentator dan lainnya harus bersikap 

dan tidak bertindak sebagai individu yang bebas, melainkan sebagai 

wakil lembaga yang kebebasannya dibatasi. Jika ia melanggar 

kebijakan dan ketentuan lembaganya maka ia pun akan diberhentikan 

sebagai komunikator. 

2. Komunikan bersifat Heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa, yakni khalayak sasaran 

media massa bersifat heterogen yang berarti antara pembaca, pemirsa, 

pendengar, yang satu dengan yang lainnya berbeda jenis kelamin, 
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usia, pekerjaan, agama, pendidikan, kebudayaan, ideologi, hobi, 

pengalaman, pandangan hidup, cita-cita, dan lain sebagainya berbeda. 

Heterogenitas komunikan seperti itulah yang menyebabkan 

komunikator media massa menetapkan rubrik atau acara tertentu 

secara khusus untuk berbagai kelompok diatas agar setiap individu 

terpuaskan. Misal, ada rubrik untuk jenis kelamin tertentu, ada rubrik 

untuk remaja, ada rubrik untuk dewasa dan yang lainnya. Dengan 

demikian maka isi pesan yang dikomuni kasikan media massa 

diperutukkan khalayak sesaran atau target, itu semua dilakukan untuk 

kepuasan khalayak yang sesungguhnya heterogen.    

3. Pesan bersifat Umum 

Pesan yang disampaikan komunikator hendaknya bersifat 

umum, karena ditunjukan kepada khalayak umum untuk kepentingan 

umum juga. Jadi tidak tertuju pada perorangan malainkan pada 

seluruh masyarakat. Pesan yang tidak menyangkut kepentingan 

umum tidak akan disampaikan oleh komunikator. Media massa tidak 

akan menyiarkan berita mengenai kehidupan pribadi seorang pejabat, 

tetapi apabila seorang pejabat akan meresmikan suatu proyek maka 

akan diberitakan, baik oleh surat kabar, radio atau televisi, karena hal 

ini bersangkutan dengan kepentingan umum. 
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4. Proses Berlangsungnya Satu Arah 

Proses komunikasi massa berlangsung satu arah. Ini berarti 

prosesnya tidak menimbulkan umpan balik, kalaupun terjadi 

berlangsungnya secara tertunda itupun merupakan tanggapan satu 

atau dua orang saja. Bila dibandingakan dengan komunikasi 

interpersonal dan komunikasi kelompok dimana umpan baliknya 

berlangsung seketika. 

5. Media Menimbulkan Keserempakan 

Media massa menciptakan suatu situasi, dimana khalayak 

secara serempak pada saat yang sama memperhatikan pesan yang 

dikomunikasikan kepadanya. Diantara jenis media massa televisi 

memiliki tempat paling utama karena sifatnya yang audio visual 

sehingga dapat menjadi pilhan utama untuk mengetahui suatu 

informasi. Contohnya tsunami di aceh, televisi mengambarkan secara 

jelas bagimana porak porandanya aceh saat itu. Media berikutnya 

yang menjadi pilihan adalah radio dimana penyiar radio menceritakan 

keadaan setempat yang mungkin tidak di siarkan di televisi. 

Meskipun radio hanya bersifat audio saja, tetapi radio melebihi 

televisi dalam hal jangkauaan yakni radio dapat mencapai jangkauan 

yang luas terlebih dengan streaming orang akan tetap mampu 

mengikuti informasi dan mudahnya penyampaian suatu pesan. Karena 
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itulah apabila terjadi perebutan kekuasaan di suatu negara, maka 

radiolah yang pertama-tama menjadi incarannya.  

6. Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama menyampaikan pesan sangat 

membutuhkan bantuan peralatan teknis, misalnya pemancar untuk 

media elektronik (mekanik atau elektronik). Radio juga 

membutuhkan stasiun pemancar atau relay. Pemancar adalah 

peralatan teknis yang dibutuhkan radio untuk saat ini, peralatan teknis 

semakin kompleks seperti yang dimiliki oleh jaringan internet, 

disamping membutuhkan data sebagai bahan dalam internet, 

dibutuhkan juga perangkat komputer, telfon, modem, dan jaringan 

satelit untuk memudahkan pengiriman pesan-pesan.  

7. Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper adalah orang yang berperan dalam penyebaran 

informasi melalui media massa yang berfungsi menambah, atau 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informan 

yang disebarkan lebih mudah dipahami.  Gatekeeper memiliki 

fungsi menginterprestasi pesan, menganalisis, menambah data, dan 

mengurangi pesan-pesannya. Intinya Gatekeeper merupakan pihak 

yang ikut menentukan sebuah pesan dari media massa.  

(Nurudin,2007:19-31) 
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1.5.2.3 Komponen Komponen Komunuikasi Massa 

Menurut Harold D. Lasswell dalam kegiatan komunikasi ada 

lima elemen yang harus di ketahui yaitu:  

1. Source (pesan),  

2. Ecoder (komunikator)  

3. Signal ( sinyal atau pertanda),  

4. Decoder ( komunikan)  

5. Destination (tujuan).  (Elvinaro,2007 :31) 

1.5.2.4 Fungsi Komunikasi Massa  

Wilbur Schramm menyatakan, komunikasi massa berfungsi 

sebagai decoder, interpreter, dan encoder. Komunikasi massa 

mendecode lingkungan sekitar kita mengawasi kemungkinan 

timbulnya bahaya, mengawasi terjadinya persetujuan dan juga efek 

dari hiburan. Komunikasi massa mengiterpretasikan hal-hal yang 

didecode sehingga dapat mengambil kebijakan terhadap efek, 

menjaga berlangsungnya interaksi serta membantu anggota-anggota 

masyarakat menikmati kehidupan. Komunikasi massa juga meng-

endoce pesan-pesan yang memelihara hubungan kita dengan 

masyarakat lain serta menyampaikan kebudayaan baru kepada 

anggota masyarakat. Peluang ini dimungkinkan karena komunikasi 

massa mempunyai kemampuan memperluas pandangan, pendengaran 
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dalam jarak yang hampir tidak terbatas, dan dapat melipat gandakan 

suara, dan kata-kata secara luas.  

Pendapat Schramm pada dasarnya tidak berbeda dengan 

pendapat Harol D lasswell yang menyebutkan fungsi-fungsi 

komunikasi massa sebagai berikut: 

a. Survillance of the environment 

Fungsinya sebagai penata lingkungan yang oleh Schramm 

disebut sebagai decoder yang menjalankan fungsi the watcher. 

b. Correlation ot the parts of society in responding to the 

environment 

Fungsinya menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat 

agar sesuai dengan lingkungan. Schramm menjalankan fungsi ini 

segai interpreter yang melalukukan fungsi the forum 

c. Trasnmission of the social heritage from one generation to the next  

Fungsinya penerusan atau pewarisan sosial dari satu generasi 

ke generasi selanjutnya. Schramm menamakan funfsi ini sebagai 

encoder yang menjalankan fungsi the teacher 

Lasswell tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai 

fungsi yang ia kemukakan, sehingga membuka kesempatan terhadap 

berbagai spekulasi dan penafsiran. Charles R.Wright seorang ahli 

sosiologi , menambahkan empat penjelasan tenteng fungsi sebagai 

berikut: 
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1. Surveillance  

Menujuk pada fungsi pengumpulan dan penyeabaran 

informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di 

luar maupun di dalam masyarak. Fungsi ini berhubungan dengan 

yang di sebut handling of news  

2. Correlation 

Meliputi fungsi interpretasi yang menyangkut lingkungan 

dan tingkah laku tertentu dalam reaksi kejadin-kejadia untuk 

sebagian , fungsi ini diindetifikasikan sebagai fungsi editorial atau 

propaganda. 

3. Transmission 

Menjuk pada definisi mengkomunikasikan informasi, nila-

nilai dan norma-norma sosial budaya dari satu generasi ke generasi 

lain dan dari anggota suatu masaykat kepada pendatang baru. 

Fungsi ini diidentifikasikan sebagai fungsi pendidikan. 

4. Entertainment/ Hiburan 

Menunjuk pada kegiatan komunikatif yang dimaksudkan 

untuk memberi hiburan tanpa mengharapkan efek-efek  tertentu 

(Wiryanto, 2000:10-12) 
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1.5.2.5 Jenis-Jenis Media Komunikasi Massa  

1. Surat Kabar 

Surat kabar merupan media massa yang paling tua di bandingkan 

dengan jenis medias massa lainnya. Untuk dapat memanfaatkan media 

massa secara maksimal dan tercapainya tujuan komunikasi, maka seorang 

komunikator harus memahami kelebihan dan kekurangan media tersebut. 

Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup: publisitas, 

periodisitas, universalitas, aktualitas dan terdokumentasikan.  

Dilihat dari ruang lingkupnya, surat kabar nasional, regional, dan 

lokal. Ditinjau dari bentuknya, ada surat kabar biasa dan tabloid. Dilihat dari 

bahasa yang digunakan, ada surat kabar Berbahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris dan Bahasa Daerah. 

2. Majalah 

Keberadaan majalah sebagai media massa terjadi tidak lama setelah 

surat kabar. Fungsi majalah mengacu pada sasaran khalayak yang spesifik  

Majalah media yang paling simple organisasinya, relative lebih mudah 

mengelolanya, serta tidak membutuhkan modal yang banyak. Majalah tetap 

dibedakan dengan surat kabar karena majalah memiliki karakteristik 

tersendiri : Penyajian lebih dalam, Nilai aktualitas Lebih lama, Gambar/Foto 

lebih banyak, Cover/sampul sebagai daya tarik. 
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3. Radio siaran 

Perkembangan radio di Indonesia di mulai pada massa penjajahan 

belanda, penjajahan jepang, jaman kmerdekaan, dan zaman orde baru. Pada 

Radio siaran terdapat cara tersendiri, yakni apa yang disebut radio siaran 

style atau gaya radio siaran. Gaya radio siaran ini disebabkan oleh sifat 

radio siaran yang mencakup : Imanjinatif, Auditori, Akrab, Gaya 

Percakapan.  

Radio siaran juga dapat melakukan fungsi kontrol sosial seperti surat 

kabar, disamping empat fungsi lain yakni memberi informasi, menghibur, 

mendidik dan melakukan persuasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kekuatan radio siaran adalah daya langsung, daya tembus dan daya tarik  

4. Televisi 

Sama fungsi dengan media massa lainnya, fungsi televise lebih 

dominan karana bersifat audio fisual. Tetapi fungsi menghibur lebih 

dominan pada media televisi. Tujuan utama khalayak menonton televisi 

adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh 

informasi. Ditinjau dari stimulasi alat indera, dalam radio siaran, surat kabar 

dan majalah hanya satu alat indera yang mendapat stimulus, yaitu: 

Audiovisual, Berpikir dalam Gambar, Pengoperasian lebih Kompleks. 

5. Film 

Sama halnya seperti televise, tujuan khalayak menonton film yaitu 

untuk memperoleh hiburan. Khalayak menonton film terutama untuk 
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hiburan. Akan tetapi dalam film terkandung fungsi informatif maupun 

edukatif, bahkan persuasif. Film nasional dapat digunakan sebagai media 

edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character 

building. Fungsi edukasi dapat tercapai apabila film nasional memproduksi 

film-film sejarah yang objektif atau film dokumenter dan film yang diangkat 

dari kehidupan sehari-hari secara berimbang. 

6. Komputer dan Internet 

Situs juga menjadikan sumber informasi untuk hiburan dan informasi 

perjalanan wisata. Pengguna internet menggantungkan pada situs untuk 

memperoleh berita. Dua sampai tiga pengguna internet mengakses situs 

untuk mendapatkan berita terbaru setiap minggunya. Internet unggul dalam 

menghimpun berbagai orang, karena geografis tak lagi menjadi pembatas, 

berbagai orang dari negara dan latar belakang yang berbeda dapat saling 

bergabung berdasarkan kesamaan minat dan proyeknya. Internet 

menyebabkan begitu banyak perkumpulan antara berbagai orang dan 

kelompok (Wiryanto, 2000). Internet merupakan bagian dari media massa, 

namun bukan hanya media massa, karena internet memiliki fungsi yang 

begitu banyak bagi pengguna internet. sehingga kurang tepat apabaila 

internet hanya dimaksud debagai media massa saja. 

1.5.3 Internet Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Internet sebagai medium komunikasi massa bersifat multifaset (memiliki 

banyak muka). Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang telah 
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menghubungkan hampir seluruh negara di dunia. Saat ini internet telah dikenal 

hampir di seluruh dunia dan jutaan orang telah merasakan manfaatnya. Banyak 

perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya di bidang internet ini dan saat ini 

dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi sektor bisnis tersendiri. Misalnya 

saja radio yang telah menggunakan saluran internet sebagai salah satu pilihan 

siaran atau yang lebih dikenal dengan nama radio streaming. Perkembangan 

internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun 

yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang orang yang 

mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini 

pengguna jasa internet meningkat secara pesat (blogspot.com/2009/04/apakah-

internet-itu-merupakan-media). 

Hakekat medium dalam lateral ilmu komunikasi adalah yang digunakan 

sebagai alat (channels) untuk menyampaikan pesan (message) dari 

komunikator/sumber kepada audience/komunikan. Pada penggunaan 

penyampaian pesan medium dikatakan sebagai medium komunikasi personal 

atau nirmassa jika medium tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan 

interaksi secara antar personal atau personal ke sekelompok massa. Ciri dari 

medium ini adalah penyampaian pesannya secara langsung timbal balik, tidak 

tertunda feedback-nya. Sementara suatu medium dikatakan sebagai medium 

massa  jika medium tersebut digunakan sebagai penyampai pesan-pesan massal 

untuk khalayak banyak. 
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Pada penggunaan penyampaian pesan dan penerimaan pesan, peran ini 

nampak pada fasilitas E-mail dan IRc yang memberikan pelayanan untuk dapat 

menghubungkan dua atau lebih person/peserta komunikasi melalui pesan yang 

dikirim secara elektronik. Pada fasilitas e-mail internet menjadi perantara 

komunikasi melalui teks berformat surat antar dua person (secara interpersonal).  

Sifat komunikasi melalui fasilitas e-mail ini bersifat komunikasi 

asynchronous artinya komunikasi dengan penundaan karena data pesan yang 

disampaikan tidak sinkron dan harus melalui penyimpanan serta rute transmisi 

yang relatif singkat untuk sampai kepada alamat yang dituju. Rute yang 

dimaksud disini adalah proses pengiriman pesan melalui komputer pengirim 

yang diteruskan oleh jaringan transmisi hingga diterima sekaligus penyimpanan 

pesan pada komputer penerima.  

Untuk fasilitas internet relay chat, komunikasi yang dilakukan adalah 

mirip dengan komunikasi melalui telepon. Pada kaitan ini IRc berfungsi sebagai 

media yang membawa pesan percakapan berbentuk teks dari pengirim pesan 

(komunikator) kepada penerima pesan yang dituju (komunikan). Kategori 

komunikasi melalui IRc ini disebut sebagai synchronous communications 

artinya proses transfer pesan secara sinkron dan langsung, antara dua atau lebih 

tempat yang diselingi jeda waktu singkat. Sifat dari komunikasi melalui media 

IRc ini bisa antara dua person atau person dengan banyak person lainya yang 

tergabung dalam channel. Pesan yang disampaikan dalam IRc bisa bersifat 
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terbuka jika peserta komunikasinya adalah sekelompok orang, namun juga bisa 

bersifat pribadi bila peserta komunikasinya hanya terdiri dari dua person saja.  

Pada fasilitas WWW, fasilitas ini lebih berfungsi sebagai perpustakaan 

global yang berorientasi untuk kepentingan publik. Data informasi dalam 

fasilitas tersebut ibarat sebuah perpustakaan lengkap yang berisi informasi 

variatif. Pada dunia pendidikanpun informasi dalam www membawa implikasi 

penyediaan berbagai literature akademik dan publisitas akademik, bahkan kini 

internet mampu memberi fasilitas untuk penggunaan pendidikan jarak jauh 

(virtua education). Untuk informasi yang bersifat menghibur dalam fasilitas 

www bentuknya lebih variatif dalam berbagai teks, citra, audio dan video. 

Kategori hiburan yang ditampilkan berada dalam situs-situs yang khusus untuk 

mengeksposure berbagai macam hiburan seperti yang terdapat dalam situs-situs 

yang menampilkan jokes atau lelucon, serta trailer hingga radio internet 

(ermafpsi2010.files.wordpress.com/2011/10/psi-internet-erma1). 

Jika dilihat dari peranan dan fungsinya, sepertinya internet bukanlah 

sebuah media, namun hanya merupakan sebuah jaringan (networking) yang di 

dalamnya berisi media-media yang tak terhitung jumlahnya. Media yang berada 

di dalam jaringan tersebut antara lain adalah website, blog, dan lain sebagainya. 

Di dalam internet semua orang bisa menjadi wartawan, yakni melalui blog. 

Semua orang bisa menulis dan menyebarluaskan informasi baik berupa fakta 

maupun fiksi tanpa harus mengikuti kaidah jurnalistik dan menjaga keakuratan. 
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Selain itu juga banyak weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para 

pengunjungnya, yang dapat memperkenankan mereka untuk meninggalkan 

komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan ataupun sekedar chating bila 

mereka sama-sama online. Bila dilihat dari pemaparan di atas berarti internet 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa.  

Di dalam media massa dikatakan bahwa tidak semua fakta dapat 

disebarluaskan. Hanya fakta yang memiliki kriteria penting atau menarik, atau 

penting sekaligus menarik, bagi sebagian komunikan. Bila lihat di dalam 

internet, banyak masyarakat yang menuliskan informasi yang tidak begitu 

penting untuk masyarakat luas, namun mungkin penting bagi dirinya sendiri.  

Hal itu sudah berbeda dari karakteristik media massa. Dalam 

komunikasi massa komunikator dan komunikannya tidak bisa kontak secara 

langsung. Komunikator aktif memberikan pesan dan komunikan aktif menerima 

pesan. Sebagai contoh akses blog sekarang banyak disediakan fasilitas interaksi 

dengan komunikan dan komunikatornya lewat chating. Karena fasilitas chating 

tersebut berarti umpan balik yang didapatkan tidak tertunda. Namun bila kita 

lihat internet dari sudut pandang konvergensi yang mulai marak akhir-akhir ini. 

Banyak media massa elektronik dan cetak yang mulai merambah ke dunia 

internet, seperti e-paper, radio streaming, televisi streaming dan lain-lain. 

Mereka memudahkan masyarakat untuk menerima informasi dimana saja dan 

lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya (blogspot.com/2009/04/apakah-

internet-itu-merupakan-media). 
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Jadi dapat disimpulkan internet merupakan suatu media massa atau tidak 

dapat dilihat dari situs apa yang diakses. Internet hanya menjadi lalu lintasnya 

saja. Konten di dalam website tersebutlah yang memiliki fungsi sebagai media 

massa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media internet masuk dalam 

lingkup dua bentuk medium komunikasi (interpersonal dan massa). Sehingga 

predikat multifaced medium tidak saja berarti sebagai medium yang beraneka 

rupa, namun medium yang mampu membawa pesan secara interpersonal, 

kelompok, organisasi, massa maupun sosial. 

1.5.4 Radio Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Perkembangan radio di Indonesia di mulai pada massa penjajahan 

belanda, penjajahan jepang, jaman kemerdekaan, dan zaman orde baru. Pada 

Radio siaran terdapat cara tersendiri, yakni apa yang disebut radio siaran style 

atau gaya radio siaran. Awalnya radio digunakan kegiatan-kegiatan maritim 

untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse oleh angkatan 

perang berbagai negara. Saat ini radio telah berevolusi dengan berbagai bentuk 

dan teknologi. Jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak, dan tentunya radio 

penyiaran informasi dan hiburan. Gaya radio siaran ini disebabkan oleh sifat 

radio siaran yang mencakup : Imanjinatif, Auditori, Akrab, Gaya Percakapan. 

Radio siaran juga dapat melakukan fungsi kontrol sosial seperti surat kabar, 

disamping empat fungsi lain yakni memberi informasi, menghibur, mendidik 

dan melakukan persuasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan radio 

siaran adalah daya langsung, daya tembus dan daya tarik 
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Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah untuk 

mengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan 

penggunaan radar. Sekarang, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa 

kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan juga penyiaran radio. Sebelum 

televisi terkenal, siaran radio komersial memberikan banyak kontribusi pada 

penyiaran termasuk drama, komedi, beragam show, dan banyak hiburan lainnya 

tidak hanya berita dan musik saja. 

Penemuan internet mulai mengubah transmisi sinyal analog yang 

digunakan oleh radio konvensional. Radio internet (dikenal juga sebagai web 

radio, radio streaming dan e-radio) bekerja dengan cara mentransmisikan 

gelombang suara lewat internet. Prinsip kerjanya hampir sama dengan radio 

konvensional yang gelombang pendek (short wave), yaitu dengan menggunakan 

medium streaming berupa gelombang yang kontinyu. Sistem kerja ini 

memungkinkan siaran radio terdengar ke seluruh dunia asalkan pendengar 

memiliki perangkat internet. Itulah sebabnya banyak kaum ekspatriat yang 

menggunakan radio internet untuk mengobanti rasa kangen pada negara 

asalnya. Di Indonesia, umumnya radio internet dikolaborasikan dengan sistem 

radio analog oleh stasiun radio teresterial untuk memperluas jangkauan 

siarannya. 

Pemanfaatan Internet Perkembangan internet yang begitu memukau dan 

begitu cepat dengan varian- varian programnya menjadikan bumi ini berada 
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dalam cengkeraman teknologi (Bungin, 2006: 135). Dewasa ini, penggunaan 

internet telah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, baik sosial, 

ekonomi, pendidikan, hiburan bahkan keagamaan (Febrian, 2005: 29).Di 

samping evolusi internet dan radio yang begitu pesat dan memasuki ruang 

kebudayaan manusia modern saat ini, teknologi masih menjadi medium yang 

sangat penting dan berkaitan dengan dua teknologi tersebut. Bahkan radio 

dipercaya mampu mengarahkan perubahan dunia yang ada saat ini.  

Ada banyak fakta menarik mengenai radio di era digital saat ini. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan UNESCO, ada lebih dari 95% populasi di 

dunia masih menggunakan radio sebagai medium informasi dan teknologinya. 

Jumlah itu menggambarkan seberapa penting radio bagi mereka. Namun untuk 

membawanya ke dalam perspektif yang lebih luas, jumlah tersebut 

dibandingkan dengan satu hingga tiga populasi di dunia yang telah mengakses 

internet (portal.paseban.com/article/40961/ teknologi-radio-didunia- digital-

saat-ini). 

Dalam studi komunikasi massa, terdapat dua efek yang terjadi ketika 

seseorang mendapatkan terpaan media (media exposure)  radio, TV, surat kabar, 

majalah, media online internet, yaitu efek  kognitif (pengetahuan) dan behavior 

(tingkah laku). Secara kognitif bisa pengetahuan bertambah, peneguhan sebuah 

pikiran, bingung dan bahkan bisa frustrasi. Secara tingkah laku terpaan media 

http://www.paseban.com/article/2711/sejarah-internet
http://portal.paseban.com/article/40961/teknologi-radio-di-dunia-digital-saat-ini
http://portal.paseban.com/article/40961/teknologi-radio-di-dunia-digital-saat-ini


 

40 
 

dapat mengubah sikap dari negatif ke positif atau sebaliknya, dan kemungkinan 

dapat terjadi peneguhan sikap karena adanyapembenaran yang diinformasikan 

oleh media. 

1.5.5 Pendengar Radio sebagai Audience 

Pendengar radio adalah audience yang menggunakan radio sebagai 

sumber informasi atau pengguna yang aktif maupun pasif. Marshall McLuhan 

menjabarkan audience sebagai sentral komunikasi massa yang secara konstan 

dibombardir oleh media. media mendistribusikan informasi yang merusak pada 

masing-masing individu. Audience hampir tidak bisa menghindar dari media 

massa, sehingga beberapa individu menjadi anggota audiences yang besar, 

yang menerima ribuan pesan media massa. Berikut bagan dari audience: 

Gambar 1 

Bagan Audience Sebagai Sentral Komunikasi 

                       magazine                 Television 

              books    INDIVIDU  Newspaper 

   radio    Phonograph 

          

                    Film 

Sumber Elvinaro, 2007:40-41 

Audience adalah istilah yang berlaku universal dan secara sederhana di 

artikan sebagaimana sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pemirsa, 
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pendengar, yang merupakan bagian atau komponen dari bagian media itu 

sendiri. Audience adalah pertemuan publik yang berlangsung dalam rentan 

waktu tertentu serta pengguna jasa media massa seperti pendengar radio dan 

penonton televisi. (Endang 1993:4). Ada Empat Karakter Audience yaitu 

sebagai berikut: 

Perlu diketahui karakter pendengar radio ada empat macan, adapun 

karakter dari pendengar radio adalah sebagai berikut: 

1. Heterogen. Massa pendengar radio terdiri dari orang-orang yang berbeda 

usia, ras, suku, agama, strata sosial, latar belakang sosial-politik-budaya, 

dan kepentingan. 

2. Pribadi. Pendengar radio adalah individu-individu, bukan tim atau 

organisasi. Karenanya, komunikasi yang berlangsung bersifat interpersonal 

(antarpribadi), yakni penyiar dengan pendengar, dengan gaya “ngobrol”. 

Penyiar harus membayangkan seolah-olah sedang berbicara kepada satu 

orang saat siaran.   

3. Aktif. Pendengar radio siaran tidak pasif, tetapi berfikir, dapat melakukan 

interpretasi, dan menilai apa yang didengarnya.  
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4. Selektif. Pendengar radio dapat memilih gelombang, frekuensi, atau stasiun 

radio mana saja sesuai selera. Penyiar tidak bisa “memaksa” pendengar stay 

tune di gelombang yang sama tiap saat. (www.romeltea.com). 

1.5.6 Macam-Macam  Motif Pendengar Menggunakan Radio Sebagai Medium 

Komunikasi 

Motif adalah sesuatu yang ada didalam diri individu yang 

menggerakkan atau membangkitkan, sehingga individu itu berbuat sesuatu. 

Motif merupakan dorongan yang terkait pada suatau tujuan. Motif menunjukan 

hubungan sistematik antara suatu respon atau himpunan respon dengan 

keadaan dorongan tertentu (Ahmadi, 2007:191). Ada beberapa defenisi motif :  

a. Gerungan (1996): 

Motif adalah suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak 

alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang itu 

berbuat sesuatu. 

b. Lindsey, Hall dan Thompson (1975) 

Motif merupakan sesuatu yang menimbulkan tingkah laku seseorang. 

 

 

http://www.romeltea.com/
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c. Atkinson (1958) 

Motif merupakan suatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat 

untuk menuju ke tujuan tertentu, tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, 

ataupun kekuasaan. 

d. Sri Mulyani Martaniah (1982) 

Motif yang potensial dan laten yang dibentuk oleh pengalaman yang 

secara relative dapat bertahan meskipun kemungkinan berubah masi ada dan 

berfungsi menggerakan serta mengarahkan prilaku ke tujuan tertentu.  

Dari beberapa definisi motif yang telah dikemukakan maka dapat 

disimpulkan motif yaitu, suatu dorongan yang ada didalam diri seseorang 

yang menggerakan individu tersebut untuk melakukan sesuatu yang sesuai 

dengan kebutuhan atau apa yang dibutuhkan (Ahmadi, 2007:191-192). 

Adapun macam-macam motif adalah sebagai berikut: 

1. Motif Biogenetis 

Motif Biogenetis adalah motif yang berkembang pada diri 

seseorang yang bersal dari organismenya sebagai mahluk biologis, dan 

motif yang berasal dari lingkungan kebudayaan.  

Motif-motif biogenetis merupakan motif yang besaral dari 

kebutuahan organism orang demi kelanjutan hidupnya secara biologis. 

Motif biogenetis ini bercorak universal dan kurang terikat pada 
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lingkungan kebudayaan tempat manusia itu kebetulan berada dan 

berkembang. Motif tersebut asli didalam diri orang, dan orang 

berkembang dengan sendirinya. 

  2. Motif Sosiogenetis 

Motif Sosiogenetis adalah motif yang dipelajari orang yang berasal 

dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. 

Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya, mau tidak mau, 

tidak berdasarkan interaksi sosial dangan orang-orang atau hail 

kebudayaan orang. 

3. Motif Teogenetis 

Motif teogenetis merupakan motif yang berasal dari interaksi 

manusia dengan tuhan seperti yang nyata dalam ibadahnya dan dalam 

kehidupan sehari-hari dimana ia berusaha merealisasikan norma-norma 

agam tertentu (Ahmadi 2007:198). 

Menurut McQuail yang menyatakan bahwa kategori jenis-jenis motif 

pengkonsumsi media meliputi empat hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Motif Informasi 

2. Motif Identitas Pribadi 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

4. Motif Hiburan (McQuail, 2006:213) 

Sementara menurut teori uses ang gratification menjelaskan bahwa 

motif yang mendrong seseorang menggunakan media massa yaitu motif 
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yang dikemukakan oleh Blumler yang menyebutkan tiga orientasi kognitif 

meliputi kebutuhan akan informasi, surveillance atau eksplorasi realitas, 

diversi merupakan kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan 

akan hiburan, identitas personal yakni menggunakan isi media untuk 

memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau 

situasi khalayak sendiri (Rakhmat, 2007:66) 

Berdasarkan jenis-jenis motif baik secara umum dan yang 

menurut teori uses and gratifications motif tersebut terdiri menjadi  empat 

macam  yaitu motif informasi, identitas pribadi, interaksi dan integrasi 

sosial dan motif hiburan.  

Model Uses and Gratifications yang juga membahas motif-motif 

dan alternatif fungsional untuk memenuhi kebutuhan. Menurut teori ini 

macam-macam motif orang/audience menggunakan media massa, antara 

lain untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, diversi, kebutuhan 

penyuluhan dan mengkonsumsi kebutuhan migrasi sosial. masing masing 

teknis dikemukakan sebagai berikut: 

a. Motif Informasi 

Pengguna dikatakan memiliki motif informasi apabila dapat 

mengetahui berbagai peristiwa yang berkaitan dengan lingkungan 

masyarakat terdekat, mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa 

dan kondisi yang berkaitan dengan keadaan dunia, mencari bimbingan 
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berbagai masalah, mencari bimbingan menyangkut barbagai pendapat 

serta memperoleh rasa damai melalui penambahan pengatahuaan. 

b. Motif Identitas Pribadi 

Pengguna dikatakan memiliki motif identitas pribadi apabila 

dikatakan menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadinya sendiri, mengidentifikasi diri dengan nili-nilai lain dalam 

media, serta memperoleh nilai lebih sebagai masyarakat. 

c. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Pengguna dikatakan memiliki motif integrasi atau interaksi sosial 

apabila memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati sosial, 

dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial dengan orang 

lain disekitarnya, dapat menjalankan peranan sosial sebagai masyarakat, 

keinginan untuk dekat dengan orang lain, serta adanya keinginan untuk 

dihargai orang. 

d. Motif Hiburan 

Pengguna dikatan memiliki motif hiburan apabila pengguna dapat 

melepaskan diri dari permasalahan. bisa bersantai dan mengisi waktu 

luang, bisa menyalrkan emosi serta mendapatkan hiburan dan kesenangan 

(McQuail, 2006:213) 
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Beberapa motif pemenuhan kebutuhan khalayak dalam memilih 

media sebagai salah satu cara yang tepat atau efektif tentu ada banyak 

faktor atau alasan yang melibatkannya. Baik itu untuk kebutuhan 

individu ataupun sosial sehingga melibatkan adanya keputusan memilih 

media yang efektif yang didasari oleh pemenuhan kebutuhan mereka.  

Dalam pendekatan penggunaan dan kepuasan (uses and 

gratifications) berfokus pada audiens dari pada pesannya. Audiens 

dianggap sebagai audiens yang aktif dan diarahkan oleh tujuan. Audiens 

sangat bertanggung jawab dalam memilih media untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Dalam pandangan ini, media dianggap sebagai 

satu-satunya faktor yang mendukung bagaimana kebutuhan terpenuhi dan 

audiens dianggap sebagai perantara yang besar, mereka tahu kebutuhan 

mereka dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut (Littlejohn dan 

Karen, 2011:426) 

Pemilihan media yang tepat yang didasari oleh motif audiens 

dalam hal ini adalah para pendengar siaran radio streaming merupakan 

alasan yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan atas motif yang melatar 

belakangi mereka menggunakan media tersebut sebagai mediator yang 

efektif.  
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Sebagai makhluk sosial, motif manusia terbentuk dari lingkungan 

sosialnya. Lingkungan sosial ini antara lain terdiri dari karakteristik 

demografis, kelompok-kelompok sosial yang diikuti dan karakteristik 

personal seseorang. Littlejohn menjelaskan bahwa dalam perspektif uses 

and gratifications, khalayak yang dengan sadar memiliki kebutuhan-

kebutuhan tertentu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan 

menggunakan media atau dengan cara lain. Selain sadar dengan 

kebutuhan-kebutuhannya, khalayak pun dapat menyadari apakah cara 

yang digunakan untuk memenuhi motif-motif ini bisa memuaskannya 

atau tidak. 

Dalam penelitian ini, motif mahasiswa menggunakan media 

massa yaitu internet khususnya radio streaming. Mereka (mahasiswa) 

dianggap aktif menggunakan media massa internet untuk memenuhi 

kebutuhan mereka dan mencapai kepuasan pemenuhan kebutuhan 

mereka. Dengan berbagai motif dari dalam diri mereka, mendengarkan 

siaran radio streaming karena merasa ada kebutuhan dari diri mereka 

yang bisa terpuaskan dengan demikian penelitian menggunakan teori 

uses and gratification ini, dalam konteks pengguna media massa, teori ini 

dianggap paling relevan. 
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1.5.7 Definisi Konseptual  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu motivasi 

pendengar radio streaming di kalangan mahasiswa yaitu jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam teori uses and 

gratification, sesorang menggunakan media massa dipengaruhi oleh tiga 

motif atau  orientasi yaitu:orientasi kognitif, orientasi diversi dan orientasi 

identitas personal. 

Dalam mendengarkan radio streaming, mahasiswa tentu 

dipengaruhi pula oleh tiga motif atau orientasi tersebut. motifasi 

mahasiswa yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah motifasi yang 

mendorong mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam mendengarkan radio streaming.  

Motifasi merupakan kondisi mental yang mendorong dilakukannya 

suatu tindakan yang memberikan kekuatan yang mengarah pada 

pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan atau mengurangi ketidak 

seimbangan. Dengan demikian, motifasi mahasiswa dalam mendengarkan 

radio streaming merupakan kondisi mental atau faktor-faktor tertentu 

dalam diri. mahasiswa yang mendengrakan radio streaming akan dapat 

memenuhi kebutuhannya serta memberikan kepuasan dalam penggunaan 

media massa. 
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a. Motif 

Motif yaitu, suatu dorongan yang ada didalam diri sesorang yang 

menggerakan individu tersebut untuk melakukan sesuai dengan 

kebutuhan atau apa yang dibutuhkan (Ahmadi, 2007:191-192) 

b. Mahasiswa Sebagai Audience  

Mahasiswa adalah sejumlah atau sekelompok orang yang 

menuntut ilmu disuatu perguruan tinggi atau universitas. Audiens atau 

pendengar adalah sasaran dari komunikasi massa melalui media radio 

yang memberikan persepsi terhadap siaran radio streaming. Pendengar 

dapat memiliki peran aktif yaitu memberikan umpan balik. Dimana 

umpan balik itu berperan sebagai alat ukur untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan atau memberikan masukan dalam perencanaan 

program acara yang dikehendaki pendengar. Karena audiens adalah 

pengguna jasa media massa seperti pendengar radio (Endang, 1993:4) 

c. Radio streaming  

Saat ini beberapa stasiun radio telah merancang situsnya sebagai 

expresi profil perusahaa, profil siaran, dan profil pelaksanaan siaran 

yang bisa diakses publik tanpa batas berbentuk berbunyi siaran “radio 

on-line” (Errol Jonathans, 2006:158) atau yang banyak menyebutnya 

dengan nama radio sreaming. Cara kerjanya adalah dengan 

menggunakan teknologi internet. Seiring dengan perkembang teknologi 

multimedia ini mampu meningkatan akses komunikasi terhadap 
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internet.  Dengan demikian sifat radio streaming yang multimedia serta 

bersifat massa namun juga antar pribadi, tergantung dalam konteks apa 

kita menggunakan atau mengkajinya (Vardiansyah, 2004: 106). 

6.1  Metode Penelitian  

1.6.1 Tipe Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan ini adalah dengan menggunakan 

survei deskriptif yaitu menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk 

menjelaskan apa yang ada saat ini (Morisan,2012 : 166) serta mengambil 

data dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai bentuk dari 

teknik pengumpulan data. Penelitian survai juga akan dilakukan secara 

langsung oleh peneliti dari objek yang di teliti yaitu mahasiswa angkatan 

2009 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiah Malang yang 

nantinya akan di jadikan responden oleh peneliti. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan keadaan serta 

gejala sosial secara apa adanya tanpa melihat hubungan-hubungan tentang 

suatu sosial yang ada. Secara keseluruhan penelitian ini merupakan 

penelitian diskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan tabel -tabel yang tujuannya adalah untuk mengeksplor dan 

mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang sering 

terjadi pada mahasiswa tersebut yang kemudian  dijadikan responden oleh 

peneliti. Penelitian ini dilakukankan karena bertujuan untuk dapat 
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menggali, mengidentifikasi dan memahami pemaknaan dan penerimaan 

pesan oleh mahasiswa. 

1.6.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Malang. Alasan mengapa lokasi ini yang dipilih karena mahasiswa adalah 

orang yang kreatif dan aktif dalam dunia media massa. Serta  tujuan utama 

dari peneliti sendiri adalah ingin mengetahui persepsi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang dari Jurusan Ilmu Komunikasi 

tentang eksistensi radio streaming.  

1.6.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari suatu subyek yang akan di 

lakukan guna kepentingan suatu penelitian (Arikunto 1997:155). Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2009. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan purposive sampling, yaitu sampel diambil dengan 

maksud atau tujuan tertentu sesuai dengan keinginan penelitian dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Mahasiswa angkatan 2009 dari jurusan komunikasi universitas 

Muhammadiah malang 

2. Mahasiswa komunikasi angkatan 2009 yang pernah mendengarkan 

radio streaming minimal sebanyak dua kali. 
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Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan 75 orang 

mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara peneliti 

menggumpulkan data atau memperoleh data yang di butuhkan. Maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai beikut : 

1.6.4.1 Angket  

 Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan angket atau kuesioner. Dijelaskan dalam 

Suharsimi Arikunto (2006:151) bahwa angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui.  

Kelebihan dari metode angket ini adalah dalam waktu 

yang relatif singkat peneliti dapat memperoleh data dari 

responden yaitu mahasiswa komunikasi angkatan 2009, tenaga 

dan waktu yang digunakan juga tidak banyak serta responden 

juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan bebas 

tanpa pengaruh dari orang lain. Teknik ini dilakukan untuk data 

tentang persepsi mahasiswa terhadap radio streaming, untuk 

mencari data primer sebagai data pokok. 
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1.6.4.2 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

catatan dari pihak yang terkait yaitu Universitas Muhamadiah 

Malang. Data itu menyangkut deskripsi tentang penelitian 

jumlah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2009  yang 

mendengarkan radio streaming. 

1.6.5 Instrumen Penelitian dan Uji Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono, instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(Sugiyono, 2003:119). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan 

berupa kuisoner berupa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis 

dan selanjutnya diubah menjadi data kuantitatif. Pengkuran instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Seperti yang ada pada 

dalam skala Likert, skor yang digunakan 1- 5 yang diterapkan secara 

bervariasi sesuai dengan masing-masing pertanyaan, mulai dari sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju sampai sangat tidak setuju. Seperti 

jawaban mengenai pertanyaan eksistensi tentang radio streaming 

dikalangan mahasiswa, mulai dari sangat setuju, dengan kode 5, setuju, 

dengan kode 4, ragu-ragu, dengan kode 3, tidak setuju, dengan kode 2 

sampai sangat tidak setuju, dengan kode 1. Dari hasil pengukuran dengan 

menggunakan skala ordinal ini akan diperoleh data ordinal. 
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b. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian dilakukan sebelum teknik analisa data 

dilakukan. Adapun uji instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

1) Validitas 

Pengujian validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalitadan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrument 

dikatakan Valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

(Arikunto,2006:168). Pengujian validitas dalam penelitian ini 

mempergunakan analisis korelasi Pearson product moment dimana suatu 

item dinyatakan valid apabila rxy lebih besar rtabel. 

rxy = 
𝑛 𝛴𝑥𝑦−𝛴𝑥𝛴𝑦

√[𝑛𝛴𝑥²−(𝛴𝑥)²)] [(𝑛𝛴𝑦²)−(𝛴𝑦)²)]
 

Keterangan :  

rxy : Koefesien korelasi 

X : Skor butir pertanyaan 

Y : Total skor 

n  : Jumlah subyek 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan hasil 

pengukuran suatu instrumen.reliabilitas menunjukan pengertian bahwa 

suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpulan data karena instrumennya sudah baik. jadi reliable artinya 

dapat dipercaya (Arikunto, 2006:178). Uji realibilitas dilakukan dengan 

menggunakan formula Alpha Cornbach dengan rumus sebagai berikut: 

r11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 − 

∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑡
] 

Keterangan : 

r11  : koefesien realibilitas instrumen (cronbach alpha) 

Σ 𝑆𝑖 : jumlah variasi skor tiap item  

𝑆𝑡  : variasi total  

k  : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal (Ridwan, 

2009:74 ) 

Untuk menghitung pengujian reliabilitas maka dilaksanakan 

dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 16.  

    1.6.6 Analisis Data  

Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data dalam 

bentuk yang mudah dibaca sehingga memperjelas interpretasi dari data 

yang diperoleh dilapangan (Singarimbun 1989:263). Proses menganalisis 

data dengan cara sebagai berikut: 

1. Editing  

Memeriksa data dengan memberikan kode pada setiap data yang 

terkumpul untuk memastikan kesempurnaan pengisian dari setiap 

instrument pengumpulan data. 
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2. Coding 

Dengan pemberian kode pada setiap data yang telah terkumpul 

dari setiap istrumen, langkah selanjutnya adalah dengan mempelajari 

jawaban yang telah ada tersebut dan kemudian di kategorikan atau di 

kalasifikasikan berdasarkan jawaban-jawaban yang telah ada.  

3. Tabulasi data  

Yaitu menyusun data dari angket kedalam kerangka table. 

Bentuk table yang digunakan adalah dengan menggunaka table 

frekuensi. Tabel ini memuat jumlah frekuensi dan persentase untuk 

dikategorikan kedalam bentuk penyederhanaan data penelitian dengan 

mengunakan tabel frekuensi.  

Kemudian jawaban-jawaban yang telah dikumpulan dari 

responden  akan diberikan skor. Setelah memberikan skor di masing- 

masing jawaban maka untuk menghitung hasilnya peneliti kemudian 

mencari nilai rata-rata (Mean) dari hasil akhir data tersebut dan karena 

data tunggal yang akan dihitung baik sebagian atau keseluruhan skor 

yang berfrekuensi lebih dari satu, maka peneliti menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

   

M= 
∑ 𝑓𝑥

𝑛
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Keterangan: 

M  = mean  

Σfx = penjumlahan unsure data / nilai rata-rata sampel  

n  = banyaknya informan atau responden yang diteliti 

Tujuan dari analisis data ini adalah mencoba menguraikan 

dengan sistematis dari hasil penelitian sebagai prosedur penyelesaiaan 

masalah yang di analisa dengan memaparkan atau mendeskripsikan 

keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak saat ini. Data 

tersebut berasal dari penyebaran kuisioner dan narasi-narasi kualitatif 

yang diperoleh dari hasil wawancara yang berisi tentang informasi yang 

berkaitan dengan persepsi, pemaknaan, perasaan mahasiswa pendengar 

radio streaming.  

Penyusunan data antara lain dengan mengunakan table frekuensi 

yang kemudian diinterpretasikan. HaI ini bertujuan untuk menyeder- 

hanakan data yang ada sehingga data dari hasil penelitian ini dapat 

dibaca dan mudah dipahami. Persepsi dinyatakan posif  jika hasil dari 

penelitian diatas 50% dan dinyatakan negative jika hasil penelitian 

kurang dari 50%. 

 


