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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media dan masyarakat adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, 

karena media tumbuh dan berkembang seiring dengan timbulnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya informasi. Pertumbuhan media massa saat ini sangat 

cepat, hal ini juga disertai dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang 

cepat dan akurat.  

Radio sebagai salah satu media informasi saat ini semakin berkembang 

fungsingnya mengikuti perkembangan masyarakat yang ada di  masyarakat. 

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

siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lain seperti 

media cetak ataupun televisi. Dengan televisi persamaan dalam sifatnya yang 

elektronik, terdapat perbedaan radio yang sifatnya audial, sedangkan televisi 

audiovisual. (Effendy, 1992 ; 107) 

Informasi dan berita melalui radio lebih aktual, lebih cepat 

penyampainnya, karena secara teknis lebih memungkinkan dibanding media lain 

seperti surat kabar atau televisi. Informasi yang disampaikan radio berdasarkan 

pemantauan langsung terhadap suatu peristiwa yang diperhitungkan mempunyai 

nilai berita bagi banyak pendengar. (Effendi;1992; 110) 
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Dibandingkan televisi, radio memliki daya tarik yang kuat, itu disebabkan 

oleh tiga unsur yang melekat padanya, yaitu : 

1. Kata-kata lisan  

2. Musik 

3. Efek suara (effendi, 1992 ; 108)  

Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan kata-kata lisan, 

kalaupun ada lambang-lambang niverbal, penggunaannya sangatlah minim, 

semisal tanda waktu pada saat memulai acara warta berita dalam bentuk bunyi 

salah satu alat musik ataupun bunyi telegrafi. (Effendi;1992; 107) 

Dari awal berdirinya radio, para komunikator mencoba membangun ilusi 

kontak dan keintiman personal dengan khalayak yang tidak terlihat dengan sapaan 

yang akrab dengan menggabungkan efek suara untuk menirukan kehadiran 

khalayak atau dengan mendorong partisipasi khalayak. (McQuail; 2011;195) 

Keuntungan dari radio siaran adalah sifatnya yang santai. Orang bisa 

mendengarkan radio sambil makan, mandi, kerja atau pada saat mengemudikan 

mobil. Berbeda dengan media massa lainnya ketika kita menonton tv, kita 

diharuskan berada didepan televisi. (Effendi;1992; 108) 

Sampai sekarang, kendati peran televisi begitu menonjol ditengah 

masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan radio masih tetap relevan. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki radio, karena harganya yang 

terjangkau membuat semua kalangan ekonomi lemah dan yang tinggal dikawasan 

terpencil memiliki radio, dengan kata lain radio bukan dikategorikan sebagai 

barang mewah. Keberadaan radio sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada 
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di daerah terpencil atau daerah yang tidak bisa terjangkau oleh media masa lain 

untuk sarana informasi primer. Sebab radio tidak ada jarak waktu ; begitu suatu 

pesan diucapkan oleh seorang penyiar atau orator, pada saat itu juga dapat 

diterima oleh khalayak. Bagi radio tidak pula jarak ruang ; bagaimanapun 

jauhnya sasaran yang dituju, radio dapat mencapainya. Gunung, lembah, padang 

pasir maupun samudra tidak menjadi rintangan. (Effendi;1992; 108) 

Faktanya Jumlah pemirsa TV dan pendengar radio di Indonesia tercatat 

oleh Nielsen sebanyak 12,2 persen (46,7 juta) dengan golongan usia 5 tahun ke 

atas. Hitungan ini diketahui Nielsen setelah melakukan survei di 10 kota atau 

sekitar 5,7 juta orang per hari. Di Indonesia, menurut Andini Wijendaru, 

Executive Public Relations PT AGB Nielsen Media Reasearch Indonesia, jumlah 

pemirsa TV di Indonesia mencapai 1,2 persen dari populasi atau sebanyak 566 

ribu orang.  

Tercatat lebih dari 101 juta pendengar radio di Indonesia (penetrasi radio 

di Indonesia adalah 43 persen dari jumlah penduduk). Jumlah ini juga merupakan 

calon potensial pengguna radio news & information network, radio streaming, 

internet broadband, serta telepon dan mobile phone. Dari data di poin tersebut 

diketahui jumlah pendengar radio lebih banyak dibandingkan pemirsa TV, 

khususnya di Indonesia. Jumlah pendengar radio mencapai 101 juta orang, 

sementara pemirsa TV 566 ribu orang per hari (majalah Harian NASIONAL, 

Minggu 6 april 2014, hal A5). 

Saat ini di kota Malang sudah memilki puluhan stasiun radio swasta 

ditambah dengan radio pemerintahan seperti Radio Republik Indonesia (RRI), 
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yaitu 28 stasiun radio swasta dan 5 stasiun radio pemrintah. Stasiun radio swasta 

banyak yang bermunculan dengan berbagai macam format dan berbagai 

segmentasi yang dipilih. 

Radio-radio swasta berlomba-lomba untuk membuat program acara yang 

disukai dan menarik oleh pendengar, karena  program yang dikemas dengan bagus 

akan membuat pemasukan iklan yang tinggi. Iklan menjadi unsur yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidup radio swasta untuk menutupi biaya 

operasionalnya, karena sebagai lembaga non pemerintah yang tidak disubsidi, 

kelangsungan hidup radio swasta ditentukan oleh pendengarnya. 

Menurut Prayuda, Penyiaran radio bisa menjadi kekuatan baru dalam 

masyarakat. Penyiaran radio sebagai media sering menjadi alat penghubung dalam 

kehidupan sehari-hari. Penyiaran radio merupakan suatu media yang paling 

pribadi dan merupakan media yang jauh lebih besar dari hidup ini, karena 

layarnya adalah otak kita sendiri (theater of mind). Acara-acara yang ditawarkan 

oleh penyiaran radio biasanya mencerminkan kebutuhan pendengar yang sangat 

bernilai bagi masyarakat. Selama penyiaran radio terus menerus menyiarkan 

program yang menjadi perhatian pendengar boleh jadi akan menimbulkan nilai 

dan hasrat bagi kepentingan masyarakat, dalam hal ini berarti ada kesesuaian 

antara harapan pendengar dan stasiun penyiaran radio. Jika acara itu disukai oleh 

masyarakat maka acara tersebut bias dikatakan berhasil secara positif. Lebih 

ekstrem lagi acara penyiaran radio bisa juga menimbulkan ketegangan bagi 

masyarakat. (Prayuda;2006; 10) 
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Salah satu program siaran yang menarik bagi pendengar radio adalah 

berita olahraga, karena peristiwa olah raga semakin lama semakin diminati oleh 

masyarakat. Peminat berita olahraga tidak hanya kelompok ataupun golongan 

tertentu, melainkan utuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, 

wanita, mahasiswa dan sebagainya. Bahkan pejabat sampai presidenpun suka 

dengan olah raga khususnya sepak bola.  

Salah satu radio swasta di Kota Malang yang memiliki program siaran 

olah raga adalah PT  Radio Chakra Bhuwana (89,5RCB FM). Radio ini 

merupakan salah satu radio tertua di Kota Malang. PT  Radio Chakra Bhuwana 

adalah salah satu radio yang mempelopori progam siaran sport news atau berita 

olahraga.  (http://rcbfm.net/?page_id=40 diakses pada 02 April 2014 16.00pm) 

Format siaran radio RCB FM adalah hiburan dan informasi, sesuai dengan 

pesan radio sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat luas. Radio 

RCB FM menyajikan informasi yang penting bagi masyarakat kota Malang. 

Salah satu program acara RCB FM Malang yang menyajikan informasi 

olahraga adalah “Edan Bola RCB FM”. program ini  membahas perkembangan 

sepak bola luar negeri dan dalam negeri. Berita disajikan dengan segmen utama 

informasi Arema dan Aremania. Program ini merupakan acara yang memiliki 

dampak signifikan terhadap perkembangan perilaku warga Malang raya, lahirnya 

ide perubahan sepak bola nasional muncul dari diskusi di program ini. Edan bola 

adalah pusat informasi bagi seluruh penggemar sepak bola, program ini tidak 

hanya menyajikan informasi saja, melainkan juga diskusi rutin setiap hari dengan 

http://rcbfm.net/?page_id=40
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bahasa khas warga Malang raya. Selain itu program Edan Bola adalah program 

yang memiliki rating tertinggi dibandingkan program siaran lainnya.  

Radio dapat dikatakan radio yang baik apabila mampu menyajikan dan 

memenuhi kebutuhan pendengarnya. Dengan harapan semua program acara yang 

disiarkan dapat menjangkau tujuan kognitif, afektif, konatif  atau behavior 

pendengar, sehingga diperoleh suatu kepuasan (Triantono, 2010; 119). Dengan 

uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian fenomena 

penggunaan dan pemuasan terhadap siaran Edan Bola di radio RCB FM Malang. 

Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification (kegunaan dan 

kepuasan),  yaitu sebuah pendekatan dimana media dapat memenuhi kebutuhan 

pribadi dan social khalayak atau pendengar sehingga diperoleh kepuasan 

(Kriyantono; 2006;208). 

Kepuasan khalayak atau pendengar disini dilihat dengan menggunakan 

salah satu model  dari pengembangan teori uses and gratification yang 

dikembangkan oleh Palmgreen, yaitu model Ecpectancy Value (nilai 

pengharapan).  Konsep dalam mengukur kepuasan dalam model ini disebut GS 

(Gratification Sought) yaitu motif atau kepuasan yang dicari dan GO 

(Gratification Obtained) yaitu kepuasan nyata yang diperoleh setelah 

mengkonsumsi media. (Kriyantono; 2006; 208). 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti khalayak  

tentang  pengunaan dan kepuasan bermedia dalam hal ini media radio yang 

berjudul : “ TINGKAT KEPUASAN KHALAYAK PENDENGAR RADIO 

TERHADAP ACARA SPORT NEWS” 



7 
 

  

  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: Bagaimanakah tingkat kepuasan khalayak pendengar terhadap siaran 

“Edan Bola” pada radio RCB FM di Kota Malang ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

dirumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pendengar terhadap  siaran Edan Bola pada radio RCB FM Kota 

Malang. 

C.2 Kegunanaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran pada 

ilmu komunikasi terutama dalam penelitian dibidang kajian use and 

gratification  yang meneliti kepuasan khalayak dalam menggunakan media 

massa pada umumnya dan kepuasan atas media elektronik radio pada 

khususnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendengar 

radio RCB FM terhadap acara EDAN BOLA di Kota Malang. Serta sebagai 

bahan masukan kepada radio RCB FM dalam miningkatkan kwalitas program 

berita olah raga 


