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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan industri kreatif saat ini marak di Indonesia.Khusus dalam 

bidang televisi dan radio, kegiatan kreatif yang berkaitan meliputi usaha kreasi, 

produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan radio.Depkominfo 

setiap tahun rata-rata menerima 150 pengajuan ijin penyiaran. Tentunya hal ini 

merupakan peluang yang sangat besar bagi para pelaku industry kreatif untuk mengisi 

konten dari siaran TV dan radio tersebut.Sejalan dengan perkembangan tekhnologi, 

pemerintah baru-baru ini telah mengambil kebijakan untuk beralih ke system 

penyiaran analog ke digital. Peralihan tersebut merupakan tuntutan global yang mana 

semua peralatan analog akan digantikan dengan peralatan digital. Siaran digital 

memberikan beberapa keunggulan dibandingkan system analog.Siaran digital 

memberikan kualitas gambar dan suara yang jauh lebih baik serta penggunaan 

spectrum frekuensi jauh lebih efisien. 

Terkait dengan dunia penyiaran dan multimedia, hal ini sangat penting dalam 

melakukan peningkatan mutu program siaran di tengah-tengah persaingan global yang 

makin ketat terutama di era konvergensi. Sebagai “Big Winner” konsumen akan 

memaksa industry media khususnya untuk lebih meningkatkan program dan acara 

siaran yang kreatif dan menarik yang disesuikan dengan kebutuhan dan minat para 

konsumen bukan saja semata-mata sebagai hiburan, akan tetapi sebagai wahana 

sumber berita, pendidikan bahkan informasi terkait dengan usaha. 

Menarik kutipan Mark Ramsey dengan “Radio‟s future is the one we make -  

or the one we settle for, the choice is yours” mengatakan ada beberapa hal penting 
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yang perlu diperhatikan dalam bisnis radio, antara lain: pendengar radio sudah 

berubah,dalam artian mereka hidup di era dimana pilihan media pun sudah beragam, 

pilihan lain yang beragam dan inilah yang menjadi tantangan bagaimana membuat 

pendengar tidak lari dari layanan yang kita sajikan. Kemudian mempelajari pola minat 

pendengar agar dapat dilakukan semacam forecast apa yang diinginkan oleh 

pendengar, dengan demikian dengan mengetahui minat pendengar dapat dibuat 

sebuah sajian yang memang diinginkan. Hal penting lainnya adalah pemetaan rating 

dari sebuah siaran,rating sebuah siaran bergantung kepada sajian yang diberikan serta 

minat pendengar saat itu. Hal-hal inilah yang harus diperhatikan dalam melakukan 

pemodelan bisnis untuk membuat industry bisnis radio 2.0 dapat berkembang. 

Pada era globalisasi saat ini, radio swasta diharapkan mampu memberikan 

informasi dan hiburan (entertaint) yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain radio 

sebagai media massa elektronik yang harganya cukup terjangkau sehingga hampir 

semua orang memilikinya dan bersifat auditif serta dalam menyampaikan pesan dapat 

langsung didengarkan oleh pendengarnya. Oleh karena itu, radio dapat menjadi 

pilihan selain televisi. 

Masing-masing radio memiliki ciri khas yang membedakan dengan stasiun 

radio yang lain, baik dari format musiknya, gaya bahasa penyiar, informasi-informasi 

yang disampaikan, ragam program acara dan lain-lain. 

Dalam menghadapi era global, 104,5 Radio MAS FM dituntut untuk dapat 

menciptakan budaya perusahaan yang baik agar mendapatkan kepercayaan dari 

publik. MAS FM dengan slogannya “Radio Keluarga Anda”,hangat dan bersahabat 

berusaha memposisikan produknya untuk semua kalangan. Dari sekitar 45 stasiun 

radio swasta di Malang, MAS FM berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 25% di 
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Malang. Menentukan posisi sebuah produk dengan baik amatlah penting agar 

produknya dapat diterima konsumen dan mendapatkan tempat di benak konsumen. 

Salah satu cara radio MAS Fm agar tetap menarik adalah mereka menyiarkan 

program “Layang-Layang” setiap 2 minggu sekali pada hari minggu. Program layang-

layang ini menyiarkan khusus lagu-lagu band KoesPlus, dimana kita ketahui 

KoesPlus adalah band legendaris yang sangat terkenal di Indonesia. Segmentasi 

program ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu, semua kalangan dan penggemar KoesPlus 

sendiri. 

Misi Mas Fm menyiarkan program ini adalah sebagai wadah bertemunya 

penggemar koesplus dan mengobati rasa kangen lagu-lagunya. Isi acaranya, Penyiar 

dan narasumber membahas  informasi seputar sejarah lagu-lagu KoesPlus dan sejarah 

KoesPlus sendiri. Pendengar dapat berinteraksi langsung dengan penyiar dan 

berpartisipasi dengan me-request lagu dan mengirim salam melalui 

sms,telpon,facebook,twitter,dan email. (yang diputar khusus semua lagu-lagu 

KoesPlus). 

Format siaran  yang ada pada program Layang-Layang ini adalah fun-talk-full 

KoesPlus dan Semi -- last talk – music, jadi talkshow yang santai pembicaraannya tapi 

full music KoesPlus dan sedikit bicara penyiar dan narasumber, lebih banyak musik 

demi memanjakan para pendengar setia Mas Fm 104,5. 

Karena disiarkan secara on-air dan streaming, ternyata program ini cukup 

banyak memiliki pendengar, bahkan tidak hanya warga Malang Raya saja, tapi dari 

seluruh Indonesia,bahkan  ada juga yang dari luar negri seperti Washington DC, 

Sidney-Australia, RRC. Melalui program ini dan pendengar yang sering berkirim 

salam akhirnya mereka saling bertemu dan akhirnya menambah anggota komunitas 

KPKA (Klub Penggemar KoesPlus Arema). 
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Saat ini KPKA sudah menjadi sebuah organisasi yang dibentuk 

pengurusnya,dan yang sudah berKartu Tanda Anggota sudah +250 orang. Berawal 

dari sana, mereka juga membentuk beberapa grup band aliran KoesPlus dan grup 

band mereka setiap seminggu sekali main di café-cafe, hotel, dsb.Setiap mereka 

tampil di hotel atau café, moment ini dijadikan arena pertemuan anggota komunitas 

KPKA ini. Dari pertemuan-pertemuan  mereka ini besar sekali manfaatnya, dari 

saling kenal dan ngobrol satu sama lain. Sebab dari para anggota yang terdiri dari 

bermacam-macam kalangan, tidak membedakan status sosial, suku, agama,dan ras 

golongan dari mana saja. Sehingga dari pertemuan mereka selain mempererat 

persaudaraan, tidak jarang menghasilkan hubungan kerja, dan ada beberapa diantara 

mereka mendapatkan jodoh lewat komunitas ini. Sekarang KPKA ini juga akan 

menerbitkan buletin setiap 3 bulan sekali, yang mana berisikan tentang band KoesPlus 

dan profil-profil setiap pengurus anggota agar para anggota saling mengenal dan 

mengetahui antar komunitas KPKA dari berbagai kota di seluruh Indonesia untuk 

saling bertukar informasi. 

Komunitas KPKA ini tidak hanya beranggotakan seMalang Raya, namun juga 

ada dari Bekasi, Jogja, Solo, Bontang, Makassar dan kota lainnya yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Setiap ada anggota yang berulang Tahun dari berbagai kota, 

mereka mendapat kejutan dari pengurus dan komunitas dari kota yang lain turut 

diundang untuk menghadiri acara mereka dan dari sini terlihat hubungan antar 

personal anggotanya sangat kompak dan akrab satu sama lain, yang membuat 

komunitas tetap berjalan dan semakin berkembang karena mereka merasa saling 

memiliki, punya misi yang sama dan punya salam keakraban yaitu „Salam Jiwa 

Nusantara‟, Merdeka...!! 
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Dari uraian di atas, peneliti terdorong untuk menganalisis tingkat hubungan 

antar personal dari anggota komunitas KPKA yang terbentuk dari hubungan antar 

pendengar program ini.Oleh karenanya, penulisan ini diberi judul: Pengaruh Terpaan 

Program Acara “Layang-layang” di Radio Mas Fm Terhadap Tingkat Hubungan 

Antar Personal Komunitas KPKA ( Klub Penggemar KoesPlus Arema).  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Adakah pengaruhterpaan program acara “Layang-layang” di radio Mas 

terhadap tingkat hubungan antar personal dalam komunitas KPKA (Klub 

Penggemar KoesPlus Arema)? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan program acara “Layang-layang” di 

radio Mas Fm terhadap tingkat hubungan antar personal dalam komunitas 

KPKA (Klub Penggemar KoesPlus Arema)? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan program acara 

“Layang-layang” di radio Mas Fm terhadap tingkat hubungan antar personal 

2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Program Acara 

“Layang-layang” di Radio Mas Fm Terhadap Tingkat Hubungan Antar 

Personal dalam Komunitas KPKA (Klub Penggemar KoesPlus Arema). 
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D. Signifikansi Penelitian 

D.1. Secara Akademik 

1. Tersedianya literatur guna menambah informasi untuk penelitian 

komunikasi, khusunya dalam hubungan antar personal. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan 

penelitian yang sejenis. 

D.2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi stasiun-

stasiun radio lainnya, untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan pada bagian program 

di radio tertentu dalam kaitannya dengan pendengar yang menumbuhkan hubungan 

antar personal. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Radio sebagai Medium Komunikasi Massa 

Radio siaran (radio broadcast) merupakan salah satu  bentuk dari komunikasi 

massa. Melalui  radio siaran suatu komunikasi yang akan disampaikan oleh 

komunikator kepada kahalayak banyak dapat berlangsung dalam waktu yang singkat 

dan  komunikan akan menerima komunikasi secara bersamaan walaupun di tempat 

yang berbeda dan terpencar. 

Pada dasarnya radio dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gelombang 

suara yang dipancarkan dari suatu  stasiun dan dapat diterima oleh pesawat-pesawat 

penerima di rumah, di mobil, di kapal dan sebagainya. (Palapah & Syamsudin, 

1983:107).Jadi, yang pertama-tama dimaksud dengan istilah radio bukan 
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perbedaannya, bukan pula bentuknya, akan tetapi mencakup bentuk fisik dan kegiatan 

radio yang saling menjalin dan tidak terpisah satu sama lain. 

(http://deniborin.blogetery.com/2010/05/16/radio sebagai medium komunikasimassa/) 

 

E.1.1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan 

elektronik). Sebab, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata „media of mass 

communication‟ (media komunikasi massa). (nurudin, 2007:3) 

Jadi, Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

untuk seluruh khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat di terima secara serentak dan sesaat. 

Sementara itu menurut Jay Black dan FrederickC.Whitney(1988), dalam 

Nurudin, disebutkan “Mass communication is a process whereby mass-produced 

message are transmitted to large anonymous, and heterogeneous masses of 

receivers”, yang artinya Komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan 

yang diproduksi secara massal/ tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima 

pesan yang luas, anonym,dan heterogen. 

Adapun dapat disebut sebagai komunikasi massa jika mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut:  

1. Komunikator dalam komunikasi massa itu melembaga, yaitu 

komunikatornya bukan satu orang,tetapi kumpulan orang. Artinya, gabungan antar 

berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen, dalam hal ini 

pendengar radio dari beragam pendidikan,umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, 

http://deniborin.blogetery.com/2010/05/16/radio%20sebagai%20medium%20komunikasi
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memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang tidak sama 

pula. Namun, mereka adalah komunikan radio. 

3. Pesannya bersifat umum, yaitu pesan-pesan dalm komunikasi massa 

tidak ditujukan hanya ke satu orang atau satu kelompok tertentu, namun ditujukan 

pada khalayak yang plural atau luas. 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan, khalayak bisa 

menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan tekhnis, dalam 

menyampaikan pesan kepada khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan 

tekhnis (misalnya pemancar untuk media elektronik). 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh Gatekeeper, yaitu orang yang sangat 

berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa. 

 

E.1.2. Macam-Macam Media Komunikasi Massa 

Media massa untuk komunikasi massa disini menunjukpada hasil produksi 

tekhnologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Hal ini perlu ditekankan 

sebab ada media yang bukan media massa yakni media tradisional seperti kentongan, 

angklung, gamelan, dan lain-lain. 

Bentuk media massa antara lain media elektronik (televisi, radio), media cetak 

(surat kabar, majalah, tabloid), buku dan film. Dalam perkembangan komunikasi 

massa yang sudah modern dewasa ini,ada satu perkembangan tentang media 

massa,yakni internet.  
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E.1.3. Ciri-Ciri Radio Siaran 

Seperti yang telah diketahui, radio siaran bersifat audial (auditif dan verbal), 

yang hanya dapat digunakan dengan cara didengarkan,tapi bukan berarti radio siaran 

tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai media penerangan. Radio dianggap 

sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan walau 

hanya dilengkapi dengan unsur audio.Radio siaran dapat menjalankannya dalam 

bentuk siaran berita, wawancara, editorial udara, reportase langsung, talk show dan 

lain-lain.Meskipun radio merupakan media komunikasi massa, akan tetapi radio 

siaran bisa akrab menyapa pendengarnya secara pribadi, seolah-olah teman akrab 

yang hadir ditengah pendengarnya. 

Radio siaran mempunyai 4 fungsi:Fungsi penerangan, fungsi pendidikan, 

fungsi hiburan dan sebagai sarana propaganda.Sebagai media pendidikan, radio siaran 

merupakan sarana yang ampuhuntuk menyiarkan acara pendidikan khalayak secara 

meluas dan serempak.Sebagian alokasi waktu siaran juga diisi oleh acara-acara 

hiburan bisa berupa musik maupun drama radio.Radio siaran juga merupakan sarana 

propaganda, bisa terlihat dengan banyaknya pemasang iklan yang memilih radio 

siaran sebagai sarana pemasangan iklannya. 

Komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan melalui radio 

siaran harus dapat mengkombinasikan unsur-unsur penting dalam meningkatkan 

efektivitas pada siaran radio. Yaitu sound effect, musik, dan kata-kata sehingga dapat 

diterima dengan baik oleh komunikan yang bersifat heterogen aktif, dan selektif, agar 

komunikasi yang dilakukan oleh komunikator berjalan efektif dan effesien. 
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E.2. Fungsi Radio  

Menurut A.Alatas Fahmi, Radio sebagai media informasi bertekhnologi maju 

merupakan perangkat komunikasi sosial yang memiliki fungsi informasi, pendidikan, 

dan hiburan, yang mampu menjadi referensi bagi masyarakatnya dalam memperluas 

wawasan dan proses pematangan pribadi dalam mengikuti proses perubahan jaman. 

Ada beberapa tingkatan sosial yang diemban radio dalam komunitasnya 

sebagai media publik, atau yang dikenal dalam konsep radio for society (Masduki, 

2001: 3) : 

1. Radio sebagai media penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak 

yang lain 

2. Radiosebagai sarana untuk mempertemukan dua pendapat publik untuk 

mempengaruhi kebijakan. 

3. Radio sebagai sarana mempertemukan dua pendapat yang berbeda atau 

diskusi untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. 

4. Radio sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan dalam semangat 

kemanusiaan dan kejujuran  

Radio merupakan media yang memiliki jangkauan selektif terhadap suatu 

segmen pasar, dan dapat menjawab kebutuhan untuk meyakinkan komunikasi yang 

dapat memacu perubahan masyarakat. Sebagai media komunikasi, radio memiliki 

beberapa kekuatan karena dapat menjangkau jumlah khalayak sasaran yang besar 

pada waktu yang bersamaan, cepat menyampaikan pesan sehingga dapat memberikan 

informasi yang paling mutakhir dan mudah dimengerti, juga memberikan bentuk 

hiburan yang murah dan mudah diperoleh.  
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Radio memiliki kemampuan yang besar untuk menciptakan “Theatre of mind” 

dalam pikiran pendengarnya, sebab sebagai media yang buta radio menstimulasi 

begitu banyak suara, dan berupaya menvisualisasikan suara penyiar ataupun informasi 

faktual melalui telinga pendengarnya.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa radio 

mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri, yakni proses penyampaian pesan 

relatif cepat dan menembus jarak jauh, dapat dipahami dan dihayati tanpa pembatasan 

umur, serta dapat menampung aspirasi masyarakat karena unsur-unsur yang disiarkan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai komunikasi. Radio merupakan media 

auditif (hanya bisa didengar).Tetapi murah, merakyat dan bisa dibawa kemana-mana. 

Sebagai bagian dari media massa itulah radio berfungsi sebagai media 

ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan, yang dalam menyajikan 

acaranya seolah-olah penyiar dan pendengar bertemu langsung. Jadi, dengan 

mendengarkan radio seolah-olah telah berkomunikasi langsung dengan penyiar. 

E.3. Efek-efek Komunikasi Massa  

Media massa diangap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting 

dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat,kelompok, 

dan individu dalam aktivitas sosial. Secara ringkas kajian terhadap efek tersebut dapat 

dirumuskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.    Efek Kognitif,adalah akibat yang timbul pada diri individu yang terkena 

terpaan media yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dari semula tidak tahu menjadi 

tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu menjadi yakin,dan sebagainya. Ini berarti melalui 

media khalayak akan memperoleh gambaran atau informasi tentang orang, benda, 

peristiwa, tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi,dan sebagainya.  
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2.     Efek Afektif, mengacu pada aspek emosional atau perasaan. Efek yang 

ditimbulkan tidak hanya sekedar khalayak tahu tentang orang, benda dan peristiwa 

yang ada di dunia ini melainkan khalayak dapat merasakannya. Disini media massa 

dapat menimbulkan rangsangan emosional pada khalayak. Misalnya merasa sedih, 

senang,gembira, marah, dan sebagainya terhadap informasi yang diterimanaya dari 

media massa. 

3.     Efek Behavioral,mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan khalayak 

yang tampak pada kegiatan sehari-hari. Efek ini meliputi perilaku antisosial dan 

prososial. 

E.3.1.Efek Behavioral Komunikasi Massa. 

Efek behavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan khalayak yang 

tampak pada kegiatan sehari-hari. Efek ini meliputi perilaku antisosial dan prososial. 

Antisosial atau perilaku agresi adalah setiap bentuk perilaku yang diarahkan 

untuk merusak atau melukai orang lain yang menghindari perlakuan seperti itu. 

Misalnya adegan kekerasan di televisi akan menyebabkan orang menjadi brutal dan 

beringas. 

Prososial Behavioral adalah setiap bentuk perilaku positif dari khalayak 

pengguna media massa. Salah satu perilaku prososial adalah  memiliki keterampilan 

yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Keterampilan seperti ini biasanya 

diperoleh dari saluran-saluran interpersonal: orang tua, atasan, pelatih, atau guru. 

Untuk menjelaskan efek prososial behavioral dari media massa dipergunakan 

teori psikologi yaituteori belajar sosial dari Bandura (dalam Winarni, 2003:128 ). 

Menurut teori ini, Kita belajar bukan saja dari pengalamaan langsung, tetapi dari 
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peniruan atau peneladanan (modeling) perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif 

dan lingkungan. Artinya, kita mampu memiliki keterampilan tertentu, bila terdapat 

jalinan positif antara stimuli yang kita amati dan karakteristik dari kita. 

E.4. Efek Radio Siaran 

Radio memiliki daya kekuatan dalam mempengaruhi khalayak, yang 

disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor ini juga disebut faktor-faktor penunjang 

efektivitas siaran radio, yaitu: 

1) Daya langsung: radio siaran untuk mencapai sasarannya yakni pendengar, 

isi programa yang akan disampaikan tidaklah mengalami proses yang kompleks.  

2) Daya tembus:  dalam arti kata tidak mengenal jarak dan rintangan.  

3) Daya tarik: daya tarik ini ialah disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat 

3 unsur yang ada padanya, yakni: musik, kata-kata dan efek suara (sound effect). 

(Effendy, 1990:74-77) 

Daya langsung dan daya tembus yang dimiliki oleh radio siaran merupakan 

kelebihan radio siaran sebagai salah satu dari media massa elektronik. Suatu pesan 

komunikasi dapat disampaikan secara langsung kepada komunikan saat itu juga, 

bandingkan dengan penyebaran informasi yang menggunakan pamphlet, penyebaran 

berita dengan surat kabar, penerangan dengan majalah, serta media lain yang bersifat 

tercetak. Daya tembus yang dimiliki oleh radio siaran juga merupakan kelebihannya, 

karena melalui radio siaran suatu pesan komunikasi dapat diterima oleh pendengar 

dengan cepat dan mudah, dimanapun ia berada. 
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E.5. Efek Sosial Komunikasi Massa 

Pada saat bersamaan ada pula harapan agar khalayak meniru hal-hal baik dari 

apa yang ditampilkan media massa.Komunikasi massa memiliki keunikan dalam hal 

efek sosial yang ditimbulkannya. Keunikan yang dimaksud adalah bahwa media 

selain sebagai pembawa sejumlah efek, sekaligus merupakan institusi yang 

menimbulkan berbagai efek. 

Efek-efek dari media massa tersebut antara lain: 

1.  Efek yang segera (immediate effect) 

Merupakan akibat langsung yang terjadi sesudah seseorang mengkonsumsi 

media massa. 

2. Efek yang baru muncul kemudian (delayed effect) 

Efek yang terjadi beberapa waktu setelah seseorang mengonsumsi media 

massa 

3. Efek jangka panjang (long term impact) 

Ini merupakan efek di luar dua efek sebelumnya, menyengkut efek media 

massa yang bersifat halus dan tersebar. Efek ini biasanya merasuk secara perlahan, 

meluas dan akan tertanam di tengah masyarakat. 

Contoh : terbentuknya selera konsumen yang lebih menyukai produk bermerk 

dari LN daripada merk lain. 

 

4. Efek yang disengaja dan tidak disengaja (intended dan in-tended impact) 

Misalnya: 

 Penayangan tindak kejahatan dalam drama, film seri atau tayangan kriminal, 
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tadinya dimaksudkan untuk memberi gambaran betapa buruknya perbuatan itu agar 

masyarakat mencegah dan menghindari. 

Namun apa yang terjadi? Ternyata penayangan tersebut justru menyebabkan 

orang meniru perbuatan tersebut.Dalam hal ini efek yang tidak dimaksudkan telah 

mengambil alih efek yang dimaksudkan. 

E.6. Program Siaran Radio 

Menurut Tuggle dalam Broadcast News Handbook (2001: 73), radio adalah 

medium massa yang paling cepat dan luas daya jangkauannya dan bersifat “it‟s 

everywhere”, khalayak dapat mendengar radio dimana saja, ketika Koran tidak 

sempat dibaca dan TV tidak bisa ditonton . Radio tidak semata-mata informasi,  

pendidikan dan hiburan. Ia lebih berharga sebagai wacana ilmu pengetahuan dan 

instrument masyarakat mengembangkan citra mutu keadaban manusia (jonathans:10). 

Mark W.Hall dalam buku Broadcast Journalism mengemukakan bahwa 

disampaikan melalui rado siaran dapat dimengerti oleh komunikan, maka diperlukan 

cara tersendiri yakni dengan gaya radio siaran. Gaya tersebut disebabkan oleh 

karakterisikradio siaran mencakup:  

1. Auditori  

Kemampuan manusia untuk mendengar sangat terbatas, maka pesan 

komunikasi melalui audio siaran diterima selintas. Pendengar juga tidak dapat 

mendengar kembali informasi yang tidak jelas diterimanya, karena ia tidak bisa 

meminta pada komunikator (penyiar). Pesan radio harus disusun singkat dan jelas 

(concise and clear) atau menurut istilah Mark W.Hall, pesan radio siaran, siaran itu 

harus be cristal clear (1974:51). 
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2. Imajinatif 

Karena hanya indra pendengaran yang digunakan oleh khalayak dan pesannya 

pun selintas, maka radio siaran dapat mengajak komunikannya untuk berimajinasi 

(pendengar radio bersifat imajinatif). Dalam menginformasikan sesuatu, penyiar 

memerlukan kemampuan dalam diksi dan informasi agar dapat membayangkan 

peristiwa yang terjadi. Selain itu suasana dibuat sedemikian rupa agar menyerupai 

keadaan yang sesungguhnya agar imajinasi pendengaran khalayak akan semakin 

intensif. 

3. Gaya Percakapan  

Materi siaran pada siaran radio bergaya percakapan (conversational style). Hal 

tersebut perlu dihami komunikator agar dalam menyusun dan menyampaikan pesan 

dengan menggunakan media radio siaran, komunikator dapat melakukan penyesuaian 

sehingga komunikasi mencapai sasaran. 

4. Akrab 

Materi siaran yang bergaya percakapan tersebut dapat mendekatkan hubungan 

antar penyiar dengan pendengarnya.Seorang penyiar radio siaran seolah-olah dekat 

dengan pendengarnya dimana saja mereka berada. 

5. Daya Langsung Relatif lebih Kuat 

Teknologi yang tidak begitu rumit dalam melaporkan suatu peristiwa 

dilapangan membuat radio merupakan media massa yang daya langsungnya relative 

lebih kuat dibandingkan media massa lainnya termasuk televisi. Pada 

perkembangannya peluang tersebut digunakan pengelola radio untuk memfokuskan 

siarannya melulu pada berita. 

Radio melalui program siarannya selalu memberikan informasi dan hiburan 

terkini  yang memanjakan pendengarnya dengan suara-suara, baik yang berasal dari 
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penyiar maupun pemutaran musik. Penyiar berperan penting dalam penyampaian 

pesan informasi di radio dengan gaya percakapan yang akrab dan mudah dimengerti 

sehingga pendengar langsung dapat membayangkan (imajinatif) terhadap apa yang 

dibicarakan. Radio tidak memiliki batas karena keharusan untuk menampilkan 

visualisasi sebuah informasi. Kombinasi antara sound effect, music, dialog dan diam 

sekalipun dalam radio, mampu memberikan gambaran situasi pada pendengarnya. 

Maka dari itu radio dapat lebih efektif mengeksplorasi informasi yang biasanya hanya 

terbatas pada apa yang dilihat (Hilliard, 2004:7). 

Kombinasi-kombinasi suara tersebut dituangkan dalam bentuk program, 

dimana suatu program ditangani oleh produser.Program-program yang ada Mas Fm 

diproduksi oleh produser-produser yang handal, kreatif dan menjalankan tugas sesuai 

job description. Produser dititik beratkan untuk mengkreasikan dan mengeksekusi 

produk penyiaran radio (Prayuda,2004:83). Pekerjaan produser bersifat teknis mulai 

dari mengumpulkan bahan siaran sehingga meramunya menjadi satu program layak 

siar. 

Jika suatu Program yang ditayangkan setiap hari itu merupakan program 

Prime Time karena perolehan sms  maupun telepon pendengarnya cukup banyak, 

maka hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab seorang produser untuk terus 

mempertahankan serta mengevaluasi program tersebut.  

 

E.7. Format Program Siaran Radio 

 a. Program siaran radio mengandung verbalisme:   

  - Volume   - Intonasi 
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  - Nada 

  - Style 

  - Pronouncation 

  - Pacing dan timing 

  - Empashing 

- Pause 

  - vocal inflection 

b. Program Siaran radio senantiasa menggunakan format tertentu 

c.  Mengikuti ketentuan P3-SPS 

 

FORMAT ACARA 

Format Penyajian = Format Program=Format Acara = Format Produksi   

 

 

 d. Fungsi Format Program 

1. Membentuk kharakter sebuah program sehingga mudah dibedakan dengan 

program lainnya. 

2. Menentukan isi pesan yang akan disampaikan kepada khalayak sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

3. Menentukan kedalaman pembahasan materi program yang akan diproduksi. 

4. Menentukan arah produksi sehingga seluruh kru yang terlibat memiliki acuan 

yang sama mengenai program yang akan dibuat.  

5. Menentukan nuansa program yang akan diproduksi sesuai dengan tujuan acara 

dan segmen khalayak yang dituju. 
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6. Menciptakan variasi penyajian program sehingga khalayak tidak mudah jenuh.  

Tabel 2.1 

Ragam Format Dasar Dan Format Kompleks 

 

 

 

 

 

 

  

Format Dasar/Sederhana Format Kompleks 

Solo : 

- Script Talk 

- Ad Lib talk 

- Laporan Pandangan Mata 

- Laporan Berita 

- Komentar – deskripsi 

- Komentar – running 

- Spot/jingle 

- Kisah (story in verbal) 

- Bacaan Buku 

- Monolog 

- Pembacaan Puisi 

- Quiz dengan 1 presenter 

- Singing in voice 

- Solo Instrumental 

 

Duet : 

- Wawancara 

- Diskusi 

- Dialog 

- Quiz dengan 2 presenter 

-  

Trio atau lebih : 

- Forum 

- Drama 

- Permainan 

- Question box 

- Singing in voices 

 

 

- Feature 

- Dokumenter 

- Feature Dokumenter 

- Dokudrama 

- Majalah Udara 

- Talk Show 

- Perbincangan versi FGD 

- Perbincangan versi OpenHouse 

- Story in Drama 

- Demonstrasi 

- Oratorium 

- Drama in Singing 

- Drama in Music 

- Orkestra instrumental 

- Voice Instrumental 

- Story in Singing 

- Story in Dance 

- Story in Music 

- Story in Singing 

- Story in Music 

- Story in Entertainment 
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E.8. Pendengar Radio sebagai Audience 

Menurut McQuail (1989, hal.202) audience adalah pertemuan publik, 

berlangsung dalam rentang waktu tertentu, dan terhimpun bersama oleh tindakan 

individual untuk memilih secara sukarela sesuai dengan harapan tertentu bagi masalah 

menikmati, mengagumi, mempelajari, merasa gembira, tegang, kasihan atau lega. Dalam 

penelitian ini yang menjadi khalayak adalah pendengar radio.  Pendengar adalah sasaran 

komunikasi massa yang melalui media radio siaran. Komunikasi dapat dikatakan efektif, 

apabila pendengar terpikat perhatiannya, tertarik terus minatnya, mengerti, tergerak 

hatinya dan melakukan kegiatan apa yang diinginkan si pembicara. Sifat-sifat pendengar 

radio siaran berikut ini yang turut menentukan gaya bahasa radio: 

a. Heterogen                                                                                   

Pendengar adalah massa, sejumlah orang yang sangat banyak yang sifatnya 

heterogen, terpencar-pencar di berbagai tempat; di kota dan di desa, di rumah, pos tentara, 

asrama, warung kopi, dan sebagainya. Selain itu, pendengar berbeda dalam jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan dan taraf kebudayaan.  

 

b. Pribadi 

Karena pendengar berada dalam keadaan heterogen, terpencar-pencar di berbagai 

tempat dan umumnya di rumah-rumah maka sesuatu isi pesan akan dapat diterima dan 

dimengerti, kalau sifatnya pribadi (personal) sesuai dengan situasi di mana pendengar itu 

berada. 

 

c. Aktif 

Pada mulanya para ahli komunikasi mengira bahwa pendengar radio sifatnya 

pasif, ternyata tidak demikian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilbur Scramm, Paul 

Lazarsfeld dan Raymond  
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Bauer, ahli-ahli komunikasi AS bahwa pendengar radio sebagai sasaran 

komunikasi massa jauh dari pasif, mereka aktif. Apabila mereka menjumpai sesuatu yang 

menarik dari sebuah radio, mereka aktif berpikir, aktif melakukan interpretasi. 

d. Selektif  

Pendengar dapat dan akan memilih program radio siaran yang disukainya. Oleh 

karena itu maka dalam proses komunikasi massa, unsur pendengar banyak diteliti, karena 

sasaran yang kompleks ini menyangkut berbagai segi sosiologis, psikologis, edukatif, 

kultural, dan bahkan juga politis dan ekonomis (Effendy, 1990, hal. 85-87). 

Audience biasanya berjumlah besar, dibanding dengan keseluruhan populasi dan 

berbagai perkumpulan sosial biasa. Dengan demikian, audience adalah pertemuan publik, 

berlangsung dalam rentang waktu tertentu, dan terhimpun bersama oleh tindakan 

individual untuk memilih secara sukarela sesuai dengan harapan tertentu bagi masalah 

menikmati, mengagumi, mempelajari, merasa gembira, tegang, kasihan atau lega. 

McQuail (1989, hal. 203-205) juga menjelaskan beberapa konsep alternative mengenai 

audienceyaitu: 

1. Audience sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. Dalam 

konsep ini, fokus audienceadalah pada jumlah, yaitu jumlah total orang yang dapat 

dijangkau oleh satuan isi media tertentu dan jumlah orang dalam karakteristik demografi 

tertentu yang penting bagi pengirim. Dalam konsep ini ada tiga klasfikasi audience yaitu: 

audienceyang bersedia menerima „tawaran‟ komunikasi tertentu; audienceyang benar-

benar menerima hal-hal yang ditawarkan dengan kadar yang berbeda-beda (misal, 

pemirsa televisi reguler, pembaca surat kabar, dan sebagainya); dan audienceyang 

menerima isi dari komunikasi tetapi masih mengendapkan hal-hal yang ditawarkan dan 

diterima. 

2. Audience sebagai massa. Dalam konsep ini, audiencemenekankan pada 

jumlahnya yang besar, heterogenitas, penyebaran, dan anonimitas, serta lemahnya 
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organisasi dan komposisinya yang berubah dengan cepat dan tidak konsisten. 

Sebagaimana pengertian massa itu sendiri yaitu suatu kumpulan orang banyak yang tidak 

mengenal keberadaan individualitas. 

3. Audience sebagai publik atau kelompok sosial. Dalam konsep ini unsur penting 

dari audienceadalah pra eksistensi dari kelompok sosial yang aktif, interaktif, dan 

sebagian otonom yang dilayani oleh media tertentu.  

4. Audience sebagai pasar. Dalam konsep ini, audiencedipandang memiliki 

signifikansi rangkap bagi media, sebagai perangkat calon konsumen produk dan sebagai 

audiencejenis iklan tertentu, yang  merupakan sumber pendapatan bagi media lainnya. 

 

E.9. Hubungan Antar Personal 

Hubungan antarpribadi memainkan peranan penting dalam membentuk 

kehidupan kita. Kita tergantung kepada orang lain dalam perasaan, pemahaman 

informasi, dukungan dan berbagai bentuk komunikasi yang mempengaruhi citra diri 

kita dan membantu kita mengenali harapan-harapan orang lain. Sejumlah penelitian 

menunjukan bahwa hubungan antar pribadi membuat kehidupan menjadi lebih berarti. 

Sebaliknya hubungan yang buruk bahkan dapat membawa efek negative bagi 

kesehatan. Seperti yang ditemukan oleh Patel (Reardon; 1987; 159) bahwa hubungan 

antar pribadi dalam keluarga dan tempat kerja yang penuh stress dapat meningkatkan 

kemungkinan seseorang untuk hipertensi. Sebaliknya pasangan suami istri yang saling 

mencintai dan mereka yang memiliki jaringan teman yang menyenangkan cenderung 

terhindar dari hipertensi. 

Orang memerlukan hubungan antarpribadi terutama untuk dua hal, yaitu 

perasaan (attachment) dan ketergantungan (dependency). Perasaan mengacu pada 

hubungan, yang secara emosional intensif. Sementara ketergantungan mengacu pada 

instrument perilaku antarpribadi, seperti membutuhkan bantuan, membutuhkan 
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persetujuan, dan mencari kedekatan. Lebih lanjut selain kebutuhan berteman orang 

juga saling membutuhkan untuk kepentingan mempertahankan hidup. Kompleksitas 

kehidupan masa kini semakin membuat kita saling tergantung satu dengan yang 

lainnya, dibanding masa-masa sebelumnya. Hasilnya adalah kita saling perlu untuk 

saling berbagi dan bekerjasama. 

Salah satu karakteristik penting dalam hubungan antarpribadi adalah bahwa 

hubungan tersebut banyak yang tidak diciptakan atau diakhiri berdasarkan kemauan 

atau kesadaran kita. Kita terlahir kedalam berbagai hubungan, sebagian berkaitan 

dengan pekerjaan dan lainnya merupakan hasil dari perkawinan, dan kita tidak selalu 

bebas untuk membentuk hubungan. Hubungan semacam ini berbeda dari hubungan 

yang secara sadar kita pilih/bentuk, karena kendala-kendala yang terdapat pada 

perilaku para partisipannya. Artinya kita tidak bisa begitu saja memutuskan keluar 

dari hubungan antara kita dengan pimpinan, teman, orang tua, adik/kakak, tanpa harus 

mengorbankan sesuatu (pekerjaan, perasaan dsb) meskipun demikian banyak juga 

hubungan yang tidak kita rencanakan dapat menghadirkan dukungan social. 

Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah, jenis dan kualitas hubungan yang 

kita miliki, yang direncanakan maupun yang tidak kita rencanakan. Misalnya status 

social ekonomi, umur dan gender (jenis kelamin) akan mempengaruhi bukan saja 

kepada siapa kita berhubungan, tetapi juga bagaimana dan seberapa sering kita 

berinteraksi dengan orang lain. Orang yang memiliki status ekonomi yang berbeda 

akan meyebabkan peerbedaan sumber-sumber yang dimiliki untuk mengembangkan 

hubungan. Misalnya memiliki handphone dan memiliki modil akan membuat kita 

dapat berhubungan dengan orang yang mobilitasnya tinggi. Jenis pekerjaan dari 

oranng yang berbeda status social ekonominya juga mempengaruhi hubungan 
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antarpribadinya, pekerjaan merupakan salah satu sumber hubungan social yang 

penting, karenanya mengetahui jumlah dan jenis hubungan antarpribadi mereka. 

Sementara itu beberapa penelitian menemukan bahwa orang pada masa 

pension memiliki hubungan social yang relative terlambat. Menurunnya kesehatan 

dan mobilitas membuat mereka agak sulit melakukan sosialisasi. Perbedaan 

kesempatan kerja antara wanita dan pria dan perbedaan aktivitas di luar rumah di 

antara mereka juga telah menyebabkan perbedaan pola dan jenis hubungan 

antarpribadi antara pria dan wanita. Penelitian lainnya mngemukakan bahwa gender 

berpengaruh dalam hal cara berkomunikasi. Wanita dianggap lebih banyak berbicara 

sekedar untuk berbicara, bila dibandingkan dengan pria. Wanita lebih banyak terlibat 

dalam pembicaraan yang bersifat pribadi, dan pada umumnya juga wanita lebih 

menaruh perhatian pada kualitas interaksi/hubungan. 

Uraian di atas menunjukan bahwa manusia tidak dapat menghindar dari 

jalinan hubungan dengan sesamanya. Kita mungkin memiliki kadar yang berbeda 

dlam membutuhkan orang lain, demikian pula mengenai nilai penting kuantitas dan 

kualitas hubungan antarpribadi. Meskipun demikian, secara pasti dapat dikatakan 

bahwa kita memerlukan hubungan antarpribadi.  

 

E.10. Hubungan Antar Personal sebagai Efek dari Komunikasi Massa 

Secara komprehensip sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi 

sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut  sebagaimana 

interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek 

media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-

perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang serta 
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konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari 

perubahan yang didorong oleh media massa itu.  Komunikasi di dalam masyarakat 

dibagi dalam 5 jenis: 

 

1. Komunikasi individu dengan individu (komunikasi antar pribadi) 

2. Komunikasi kelompok 

3. Komunikasi organisasi 

4. Komunikasi sosial 

5. Komunikasi massa 

Dengan demikian, lingkup komunikasi massa menyangkut sumber 

pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan komunikan dan komunikator , dan dampak 

pemberitaan terhadap masyarakat.  

Dari hubungan antar pendengar sampai membentuk komunitas tersebut, 

mereka bisa saling sapa dengan orang-orang yang menyukai lagu-lagu 

KoesPlus.Komunitas ini mengumpulkan sesama penggemar dan menambah teman 

antar anggotanya.Hubungan antar personal mereka dalam KPKA ini selain berkumpul 

untuk bermain musik, menyanyi, namun juga berinteraksi yang saling 

menguntungkan. Misalnya, menambah hubungan kerja yang dapat menghasilkan, 

antar personal  saling suka dan akhirnya mendapat jodoh, dan sebagainya. Mereka 

saling bertukar informasi baik yang berhubungan dengan KoesPlus maupun urusan 

diluarnya, yang bisa saling menguntungkan, saling promosi dan saling mendukung 

antar anggotanya. 
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E.11. Teori Uses and Gratification 

Penggunaan (uses) isi media untuk mendapatkan pemenuhan (gratifications) 

atas kebutuhan seseorang atau uses and gratifications dalam komunikasi. Teori dan 

pendekatan ini tidak mencakup atau mewakili keseluruhan proses komunikasi, karena 

sebagian besar perilaku audience dijelaskan melalui berbagai kebutuhan (needs) dan 

kepentingan (interest) mereka sebagai suatu fenomena mengenai proses penerimaan 

(pesan media). Pendekatan uses and gratifications ditujukan untuk menggambarkan 

proses penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh 

individu atau agregasi individu (Effendi,2000:289, dalam Burhan Bungin, 2008: 286). 

Pendekatan uses and gratifications memberikan alternatif untuk memandang 

pada hubungan antara isi media dan audience, dan pengkategorian isi media menurut 

fungsinya. Meskipun masih diragukan adanya satu atau beberapa model uses and 

gratifications, Katz (Effendy, 2000:290) menggambarkan logika yang mendasari 

pendekatan mengenai uses and gratifications: (1) kondisi sosial psikologis seseorang 

akan menyebabkan adanya  (2) kebutuhan, yang menciptakan (3) harapa-harapan 

terhadap (4) media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa kepada (5) 

perbedaan pola penggunaan media (atau keterlibatan dalam aktifitas lainnya) byabng 

akhirnya akan menghasilkan (6) pemenuhan kebutuhan dan (7) konsekuensi lainnya, 

termasuk yang tidak diharapkan sebelumnya.Uses and gratifications sering 

memasukkan unsur motif untuk memuaskan kebutuhan dan alternatif-alternatif 

fungsional untuk memenuhi kebutuhan. (Burhan Bungin, 2008,286).  
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2009: 64). Dari 

definisi tersebut, maka hipotesis penelitian ini, yaitu: 

Ho : Tidak ada pengaruh terpaan program acara radio terhadap tingkat 

hubungan  antar   personal komunitas 

Hi   : Ada pengaruh terpaan program acara radio terhadap tingkat 

hubungan antar  personal komunitas 

G. Definisi Konseptual 

Untuk memperjelas maksud atas permasalahan yang akan diteliti, beberapa 

pengertian atas dasar kata kunci dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

G.1. Program Acara 

Program Acara adalah segala hal yang ditayangkan media penyiaran untuk 

memenuhi kebutuhan audience nya.(http://www.docstoc.com/docs/8100797/BAB-II-

KONSEP-DASAR-RADIO). 

Dalam hal ini adalah terpaan program acara Layang-Layang yang mempengaruhi 

pendengar. 

http://www.docstoc.com/docs/8100797/BAB-II-KONSEP-DASAR-RADIO
http://www.docstoc.com/docs/8100797/BAB-II-KONSEP-DASAR-RADIO
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G.2. Hubungan Antar Personal 

Hubungan Antar Personal adalah: komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi 

yang berlangsung diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas 

berdasarkan 5 tahap, yaitu kontak, keterlibatan, keakraban, perusakan, dan pemutusan 

hubungan. (devito, 1997:231) 

 

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan tentang indikator variabel yang menjadi 

ukuran-ukuran variabel. 

Dalam definisi operasional terdapat dua unsur, yaitu: 

1. Variabel bebas (X) adalah Terpaan program acara “layang-layang” di 

radio Mas Fm. Indikator-indikatornya adalah: 

a. Frekuensi mendengarkan program acara “Layang-Layang” 

b. Intensitas dalam mendengarkan program acara “Layang-Layang” 

c. Tingkat perhatian dalam mendengarkan program acara “Layang-Layang” 

2. Variabel Terikat (Y) adalah hubungan antar personal komunitas KPKA. 

Dan indikator-indikatornya adalah: 

a. Intensitas kedekatan hubungan antar personal dalam komunitas 

b. Intensitas melakukan kegiatan internal komunitas KPKA 

c. Frekuensi melakukan pertemuan rutin antar anggota komunitas KPKA 

d. Intensitas dalam meningkatkan jaringan anggota yang lebih luas pada 

KPKA 
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e. Tingkat keluasan (breadth) banyaknya topik yang dikomunikasikan  

f. Tingkat kedalaman (depth) antar personal dalam kmunitas KPKA 

 

I. METODE PENELITIAN 

I.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe 

eksplanatif.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan metode survey. Yang 

mengukur dua variabel, yaitu variabel bebas (X) : Program acara “layang-layang” di 

radio Mas Fm dan variabel terikat (Y) : hubungan antar personal komunitas KPKA. 

I.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekretariat KPKA (Klub Penggemar KoesPlus Arema), 

yang bertempat di Jl.Cimanuk no.2 Malang, karena disana merupakan tempat pusat 

berkumpulnya para anggota KPKA dimana mereka biasa bertemu.  Dan lokasi penelitian 

yang lain yaitu dCafe Teras Bamboe, yang bertempat di Jalan Sulfat, dan saat perayaan 

Ulang Tahun KPKA yang ke-2 di Panjen. Disana merupakan tempat kegiatan para 

anggota band KPKA yang mengisi acara mingguan, dan seringkali para anggota yang 

lain datang berkumpul di café tersebut.  
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I.3. Populasi dan Sampel  

I.3.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 130). 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalahanggota komunitas KPKA yang 

berjumlah 200 orang. Adapun kriteria dalam populasi ini adalah : 

1. Anggota komunitas yang aktif dalam komunitas KPKA 

2. Harus yang sudah mendengarkan siaran program “Layang-layang” 

3. Anggota yang sering hadir di pertemuan KPKA 

I.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian 

sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 130). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2009:81). Dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan metode 

Simple Random Sampling, dimana pengambilan sample menggunakan pertimbangan 

tertentu. Dari jumlah anggota komunitas KPKA sebesar +250, didapatkan 200 anggota 

yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, dan sampel yang didapatkan sebesar 67 

orang yang menjadi responden 
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I.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif, dan menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

I.4.1. Kuisioner 

Data dengan sejumlah pertanyaan tertulis yang akan diajukan dan dijawab oleh 

responden. Responden diambil dari sampel yang sudah ditentukan dalam penelitian ini, 

yaitu anggota komunitas KPKA dan memenuhi beberapa indikator yang telah ada dalam 

definisi operasional. Pemilihan kuisioner ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

pengaruhnya tingkat hubungan antar personal dalam komunitas terhadap tingkat 

popularitas program acara radio.  

I.4.2. Dokumentasi 

Sebagai pelengkap data. Pengumpulan datanya tidak hanya dari foto atau 

harddisk, tetapi juga dalam artian luas bisa berbentuk surat-surat, laporan, catatan harian, 

dan lain sebagainya yang sifat utamanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan 

berhubungan dengan masalah penelitian. Pengertian lain menyebutkan dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2006:230). 
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I.5. Uji Instrument  

I.5.1. Uji Validitas Instrumen 

Dalam instrument penelitian ini akan dikatakan valid apabila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Penelitian ini kan mencari nilai korelasi dengan menggunakan analisis Korelasi 

Product Moment,  analisis ini digunakan untuk mengukur atau menguji kekuatan 

hubungan dan untuk mengetahui arah hubungan antar dua variable. Analisa ini juga 

menunjukkan arah hubungan positif dan negative. Rumus yang akan digunakan sebagai 

berikut: 

rxy =
  ²-²²-² )()(

))((

iiii

iiii

yynxxn

yxyxn




 

Dimana: 

rxy= korelasi antara variable X terhadap variable Y 

n = jumlah sampel 

∑x = jumlah skor item 

∑y = jumlah skor total  

I.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah tingkat keajekan hasil suatu alat ukur ketika digunakan 

berulang kali (dalam rentang waktu tertentu) pada objek yang sama (Hamidi, 2007: 151).  
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Dalam pengukuran ini peneliti melakukan pengujian dengan sekali tes (one shot) yaitu 

pengukuran yang dilakukan perbandingan dengan pertanyaan lain. Rumus yang digunakan 

adalah metode cronbach alpha sebagai berikut 

Rumus Cronbach Alpha adalah: 

 

 

Dimana: 

r11  = nilai reliabilitas  

1S   = jumlah varians skor skor tiap-tiap item 

S1  = standart deviasi 

k       = jumlah item 

St     = standart deviasi total (scale) 

I.6. Teknik Analisa Data 

I.6.1. Skala Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala data Interval yaitu 

pengukurannya memiliki jarak yang konsisten.Dengan menggunakan teknik Skala Likert 

yang digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok tentang fenomena social. Dengan skala Likert maka variabel akan diukur 

menjadi indikator variable (Sugiono, 2009:132). Dalam penelitian ini menggunakan skala 

        r11 = )(
1

1
1

1
)(

S

S

k
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Likert dengan teknik pilihan ganda.Pengambilan data menggunakan skala likert sebagai 

berikut : 

a. Skor 5=sangat sering 

b. Skor4=sering 

c. Skor3=kadang-kadang 

d. Skor2=jarang 

e. Skor1=tidak pernah 

 

I.6.2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Sesuai dengan tujuan dan hipotesa penelitian maka dalam penelitian ini 

menggunakan teknik statistic dengan analisis Regresi Linier Sederhana. Tekhnik ini  

menguji tentang dua variable, yakni satu variable bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). 

yang berarti akan menguji pengaruh variabel bebas (X) yaitu Program acara “layang-

layang” di radio Mas Fm dengan variabel kriterium atau variabel terikat (Y) yaitu 

hubungan antar personal komunitas KPKA. Persamaan analisis regresinya adalah 

(Sugiyono:270) : 

Ŷ= a+b X 

Dimana : 

Ŷ = variabel kriterium atau terikat / dependent (dalam penelitian ini adalah 

hubungan antar personal komunitas KPKA) 
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X = variabel prediktor atau bebas / independent (dalam penelitian ini adalah 

Program acara “layang-layang” di radio Mas Fm) 

a =  bilangan konstan 

b= koefisien arah regresi linier, bila b (+) maka variabel Y akan mengalami 

kenaikan atau pertambahan, tetapi bila b (-) maka variabel Y akan mengalami 

penurunan. 

 

I.6.3. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur besarnya persentase 

pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependent. 

Dan rumus yang digunakan adalah: 

              

Dimana : 

KP = nilai koefisien determinasi 

r = nilai koefisien korelasi  
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