
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Di dalam kehidupan, kita tidak akan pernah terhindar dari komunikasi. Mulai dari 

tidur sampai terbangun, kita akan berkomunikasi baik verbal atau non verbal. Dengan 

berkomunikasi kita bisa meneruskan kelangsungan hidup, memperoleh apa yang kita 

inginkan, mewujudkan impian kita, mengerti maksud lawan bicara kita, dll. Al-Quran 

mengatakan yang artinya; “tuhan yang maha pemurah, yang telah mengajarkan al-quran. 

Dia menciptakan manusia, yang mengajarinya pandai berbicara” (Ar-Rahman: 1-4). 

Menurut  Webster New Collogiate Dictionary  dijelaskan bahwa komunikasi adalah 

“suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, 

tanda-tanda atau tingkah laku”. Berelson & Steiner Komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan 

simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. agar pesan 

komunikasi agar dapat tersampaikan dengan baik, maka media sangat berperan penting di 

dalamnya salah satunya media elektronik. 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh 

penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak jika tidak ada strategi komunikasi yang baik 

efek dari proses komunikasi (terutama komunikasi media massa) bukan tidak mungkin 

akan menimbulkan pengaruh negatif. Sedangkan untuk menilai proses komunikasi dapat 

ditelaah dengan menggunakan model-model komunikasi. Dalam proses kegiatan 

komunikasi yang sedang berlangsung atau sudah selesai prosesnya maka untuk menilai 



keberhasilan proses komunikasi tersebut terutama efek dari proses komunikasi tersebut 

digunakan telaah model komunikasi.  

Radio siaran (radio brosdcast) adalah suatu aspek dari komunikasi, orang yang 

berkecimpung dalam dunia radio siaran, seperti penyiar, wartawan radio, dan komentator 

radio, atau mereka yang menggunakan radio siaran sebagai sarana untuk menyebarkan 

informasinya dan melancarkan persuasinya. Sebagai unsur dari proses komunikasi, dalam 

hal ini sebagai media massa, radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan 

media massa lainnya. Jelas berbeda dengan surat kabar yang merupakan media cetak, 

juga dengan film yang bersifat mekanik optic. Dengan televisi kalaupun ada persamaan 

dalam sifatnya yang elektronik, terdapat perbedaan, yakni radio sifatnya audial, televisi 

audiovisual. Keuntungan radio siaran bagi komunikasi ialah sifatnya yang santai, 

sehingga Orang bisa menikmati radio sambil makan, sambil tidur- tiduran , sambil 

bekerja, bahkan sambil mengemudikan mobil. Tidak demikian dengan media massa 

lainnya. Radio merupakan salah satu di antara alat komunikasi massa. Seperti media 

massa lain, radio pun mempunyai fungsi sebagai alat pemberi informasi. Pemilihan 

media radio didasarkan kemampuan media ini dapat menjangkau populasi pendengar 

yang lebih banyak dengan jarak jauh dan waktu yang lebih cepat, serta biaya yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan media yang lain. 

 Radio Swara semeru merupakan salah satu radio swasta yang terlama di kota 

lumajang yang berawal dari radio khusus pemerintah daerah (RKPD) dengan No. 

Anggota PRSSNI : 503-III/1989 dan berganti PT radio swara semeru pada tahun 2003. 

Dengan Segementasi yang Multi Segmen, menggunakan slogan ” Radio Semeru, 



Sekarang dan Selamanya” ini selalu memanjakan para pendengar dengan program-

program yang di butuhkan masyarakat. Radio swara semeru selalu berusaha menjaga dan 

mempertahankan citra perusahaannya dengan program- program yang bermanfaat untuk 

masyarakat baik program off air dan program on air. Persaingan tidak membuat radio 

swara semeru ini redup karena radio ini terus menjaga citranya agar tidak kalah saing 

dengan radio-radio yang ada di kota lumajang, ini terbukti banyaknya partai politik, 

perusahaan, dan instansi-instansi  yang  menjadikan radio tersebut sebagai media untuk 

membangun sebuah image, dengan biaya yang tidak murah di banding radio-radio lain 

yang berada di kota lumajang, akan tetapi mereka tetap memilih radio swara semeru 

sebagai alat untuk membangun sebuah image. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi komunikasi  PT. Radio Swara 

Semeru Permai yaitu radio terlama di kota Lumajang dalam mempertahankan citra positif 

radio, di mana suatu citra dari sebuah perusahaan (radio) sangatlah rentang terutama 

dalam dunia persaingan bisnis, dan stasiun radio ini slalu di jadikan media untuk 

membangun sebuah image kelompok-kelompok yang memiliki kepentingn. Dengan 

alasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “strategi komunikasi marketing PT Radio 

Swara Semeru Permai dalam meningkatkan citra positif”  

 

B. Rumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di buat rumusan masalah 

penelitian adalah “Bagaimana Strategi komunikasi pemasaran pada Radio PT. Swara 

Semeru permai dalam meningkatkan citra positif”. 

 



C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di buat tujuan penelitian adalah 

“Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran pada 

Radio PT. Swara Semeru Permai dalam meningkatkan citra positif”. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi gambaran, evaluasi dan masukan bagi 

instansi-instansi terkait, dalam hal menentukan strategi komunikasi yang efektif 

2. Manfaat akademis 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah refrensi baru tentang strategi komunikasi 

pemasaran pada radio dalam meningkatkan citra. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Strategi Komunikasi Pemasaran 

E. 1.1 Pengertian Strategi 

J L Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai 

sebuah hasil akhir: “hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi 

yang luas untuk keseluruan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing 

aktifitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi 

kompetitif.’ Bennet (1996) menggambarkan strategi sebagai arah yang di pilih organisasi 



untuk di ikuti dalam mencapai misinya’. Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata 

strategi, yaitu: 

1. Sebuah rencana- suatu arah tindakan yang di inginkan secara sadar. 

2. Sebuah cara- suatu maneuver spesifik yang di maksudkan untuk mengecoh lawan 

atau competitor. 

3. Sebuah pola- dalam suatu rangkaian tindakan. 

4. Sebuah posisi- suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan. 

5. Sebuah perspektif- suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia. 

 

E. 1.2  Pengertian Strategi Komunikasi 

            Menurut Onong Uchjana Effendi dalam buku berjudul “Dinamika  komunikasi” 

menyatakan bahwa : 

“strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication 

planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan 

(approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”. (1981 : 84). 

Strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu: 

1). Secara makro (Planned multi-media strategy). Yang dimaksud komunikasi 

secara Makro vertikal ialah komunikasi  dipengaruhi oleh system pemerintahan, 

dipihak lain dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi 

komunikasi, terutama dalam media elektronik, antara lain televise, video, dan 

satelit. 



2). Secara mikro (single communication medium strategy) Yang dimaksud 

komunikasi secara Mikro horizontal ialah komunikasi social antar insan dalam 

tingkat status social yang hampir sama dan terjadi dalam unit-unit yang relative 

kecil 

.Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu: Menyebarluaskan pesan 

komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada 

sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Menjembatani kesenjangan budaya 

“cultural gap”, misalnya suatu program yang berasal dari suatu produk kebudayaan lain 

yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri sangat 

tergantung bagaimana strategi mengemas informasi itu dalam dikomunikasiknnya. 

Sedangkan menurut Anwar Arifin dalam buku ‘Strategi Komunikasi’ 

menyatakan bahwa : Sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan 

kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi 

merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang 

dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna 

mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa 

cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak 

dengan mudah dan cepat. (1984 :10)  

Sondang P. Siagian (1985: 21) berpendapat bahwa strategi adalah cara-cara yang 

sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dan oleh suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan dan berbagai sasaran dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya 

yang pasti akan dihadapi”. Adapun Pearce dan Robin  (1997:20), mendefinisikan strategi 



sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan 

pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-

sasaran organisasi/perusahaan. Sedangkan menurut Joseph A. Devito (1997:23) 

komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, atau pendapat dari 

setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. 

Komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan 

memberikan informasi atau pesan  sesuai dangan apa yang kita butuhkan. Proses 

komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan saluran komunikasi. 

Bagaimanapun juga setiap komunikasi yang dilakukan senantiasa menambah efek yang 

positif atau efektivitas komunikasi. Komunikasi yang tidak menginginkan efektivitas, 

sesungguhnya adalah komunikasi yang tidak bertujuan. Efek dalam komunikasi adalah 

perubahan yang terjadi pada diri penerima (komunikan atau khalayak), sebagai akibat 

pesan yang diterima baik langsung maupun tidak langsung atau menggunakan media 

massa jika perubahan itu sesuai dengan keinginan komunikator, maka komunikasi itu 

disebut efektif. (di akses tanggal 5 januari 2011, 14:38 pada 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-ibnumukhli-22799-3-babii.pdf ) 

Strategi Komunikasi merupakan paduan perancanaan komunikasi yang 

merupakan perencanaan komunikasi (Communication Planning) dengan menejemen 

komunikasi (Communication Management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana oprasionalnya secara praktis 

harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (Approach) bisa berbeda sewaktu-

waktu bergantung pada situasi dan kondisi. (Ulbert Silalahi, 1996:154)   



 

E. 1.3 Tujuan Strategi Komunikasi 

Tujuan utama strategi komunikasi Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson 

dan M. Dallas Burnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication, tujuan 

strategi komunikasi tersebut sebagai berikut: 

a.  To secure understanding, yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu 

pengertian dalam berkomunikasi. 

b.  To establish acceptance, yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 

dengan baik. 

c. To motive action, yaitu penggiatan untuk memotivasinya. (Di akses 23 maret  

2011, 09:07 pada    http:// afrilwibisono. wordpress. Com /2009 /02/23/ apa-

itu-strategi-komunikasi-kampanye/) 

     Teori strategi komunikasi 

  Dalam hal strategi dalam bidang apapun tentu harus didukung dengan teori. 

Begitu juga pada strategi komunikasi harus didukung dengan teori, dengan teori 

merupakan pengetahuan mendasar pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Karena 

teori merupakan suatu statement (pernyataan) atau suatu konklusi dari beberapa statement 

yang menghubungkan (mengkorelasikan) suatu statement yang satu dengan statement 

lainnya. Dari sekian banyak teori komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, untuk 

strategi komunikasi yang memadai adalah teori dari seorang ilmuan politik dari Amerika 



Serikat yang bernama Harold D. Lasswell yang menyatakan bahwa model komunikasi 

berupa ungkapan verbal, yakni: 

 

a. who? (siapa komunikatornya) 

komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. 

dalam penelitian ini komunikatornya adalah pihak PT radio swara semeru 

permai. 

b. say what (pesan yang di sampaikan) 

dalam penelitian ini pesan yang di sampaikan adalah program-program on air 

atau off air. 

c. in which channel (media apa yang di gunakan) 

sarana atau alat yang di gunakan sebagai perantara, dalam penelitian ini 

adalah media massa baik cetak atau elektronik. 

d. to whom (siapa komunikannya) 

orang yang di jadikan objek sasaran, dalam penelitian ini adalah segmentasi 

dari radio yaitu multisegmen dengan umur 20 tahun ke atas. 

e. whit what effect (efek yang di harapkan) 

dampak yang di timbulkan pesan komunikasi (opini, persepsi, citra) dari 

sasaran yang dituju.(Deddy  Mulyana. 2005:136) 

 

E. 1.4 Pengertian Pemasaran 

  Pengertian Pemasaran Menurut WY. Stanton Pemasaran adalah sesuatu yang 

meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan 



menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa 

yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Sedangkan 

Pengertian Pemasaran Menurut H. Nystrom Pemasaran merupakan suatu kegiatan 

penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Pengertian 

Pemasaran Menurut Philip dan Duncan Pemasaran yaitu sesuatu yang meliputi semua 

langkah yang dipakai atau dibutuhkan untuk menempatkan barang yang bersifat tangible 

ke tangan konsumen. Dan Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat / American 

Merketing Association Pemasaran adalah pelaksanaan kegiatan usaha pedagangan yang 

diarahkan pada aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. (Di akses 18 maret 

2011 http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-pemasaran-menurut-para-ahli-ilmu-

manajemen-pemasaran-marketing-dasar) 

 

E. 1.5 Pengertian Komunikasi Pemasaran 

                Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran 

serta penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan 

menguraikan dua unsur pokoknya yaitu komunikasi dan pemasaran, komunikasi adalah 

proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antar 

organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan 

dan organisasi lainnya mentranfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggannya. Sedangkan komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua 

unsur dalam bauran pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan 

menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Komunikasi 

pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama 



konsumen sasaran mengenai keberadaan produk dipasar. Konsep yang secara umum 

sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut bauran promosi 

atau bauran pemasaran. Di dalam bauran pemasaran ini biasanya sering digunakan 

berbagai jenis promosi. Terdapat lima jenis promosi yang biasa disebut bauran pemasaran 

seperti yang dijelaskan diatas, penjualan tatap muka, humas, promosi penjualan, 

publisitas serta perusahaanan langsung. 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan 

karena tanpa komunikasi konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 

mengetahui keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati 

dan penuh perhitungan dalam menyusun rencana komunikasi perusahaanan. Penentuan 

siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan 

komunikasi, dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan 

efektif dan efisien. (Di akses 18 maret 2011 admin pada http://www. ilmumanajemen. 

com). 

 

          E.1.6 Proses Pembentukan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan 

karena tanpa komunikasi konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 

mengetahui keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati 

dan penuh perhitungan dalam menyusun rencana komunikasi perusahaanan. Penentuan 

siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan 

komunikasi, dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan 

efektif dan efisien. 



Model komunikasi pemasaran yang biasa dikembangkan pada umumnya tidak 

jauh dengan proses komunikasi dalam ilmu komunikasi. Model komunikasi pemasaran 

meliputi sender atau disebut juga sumber (source). Seperti gambar dibawah ini: 

Gambar : 1 

 

Pertama kali pesan komunikasi datang dari sumber. Dalam pemasaran sumber 

berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran kepada konsumen. Pihak yang mengirim 

pesan tentu saja perusahaan. Proses selanjutnya yaitu perusahaan menentukan bagaimana 

pesan itu disusun agar bisa dipahami dan direspons secara positif oleh penerima dalam hal 

ini konsumen. Pada proses tersebut ditentukan pula jenis komunikasi apa yang akan 

digunakan. Apakah pesan akan disampaikan melalui iklan, personal selling, promosi 

penjualan, publik relation atau pemasaran langsung. Proses enconding ini juga disebut 

sebagai proses menerjemahkan tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk-bentuk pesan 

yang akan dikirimkan kepada penerima. 



Proses selanjutnya yaitu menyampaikan pesan melalui media. Jika pesan 

dirancang dalam bentuk iklan, maka pesan harus disampaikan dalam bentuk media cetak 

atau media elektronik. Pesan yang disampaikan dalam media cetak akan berbeda bentuk 

dan strukturnya dengan pesan yang disampaikan dalam media elektronik. Pesan dalam 

media cetak biasanya bersifat detail dan menjelaskan karakteristik produk secara lengkap. 

Sedangkan pesan yang akan disampaikan dalam media elektronik seperti radio dan 

televisi tidak boleh secara detail menerangkan produk karena akan sangat memakan biaya. 

Proses penyampaian pesan melalui media ini disebut sebagai proses transmisi. Pesan 

yang disampaikan melalui media akan ditangkap oleh penerima.  

Ketika pesan diterima, penerima akan memberikan respons terhadap pesan yang 

disampaikan atau proses decoding. Respons yang diberikan bisa positif, negatif atau 

netral. Respon positif tentu saja adalah respons yang diharapkan oleh pengirim pesan. 

Kesesuaian antara harapan pengirim dengan tanggapan penerima inilah yang diharapkan 

terjadi, karena hal ini akan mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Proses 

decoding ini akan dilanjutkan dengan tindakan konsumen sebagai penerima pesan, jika 

pesan yang sampai diterima secara positif, maka hal ini akan memberikan pengaruh 

positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif konsumen terhadap suatu produk 

akan mendorong konsumen untuk melakukan tindakan yang di harapkan oleh perusahaan. 

(Di akses 18 maret 2011 http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-pemasaran-

menurut-para-ahli-ilmu-manajemen-pemasaran-marketing-dasar).  

E.2 Meningkatkan Citra Radio Semeru 

E. 2. 1 Pengertian Citra  



Citra merupakan kesan atau impresi seseorang terhadap sesuatu. Citra merupakan 

persepsi yang terbentuk dalam behak manusia. Dalam Collins English dictionary tentang 

penggunaan bahasa inggris memberikan definisi tentang citra adalah suatu gambaran 

tentang mental; ide yang di hasilkan oleh imaginasi atau kepribadian yang di tunjukan 

kepada public oleh seseorang, organisasi , dan sebagainya. Citra adalah obyek dari PR 

telah menjadi kebutuhan dari institusi layaknya sumber daya yang telah ada seperti 

sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan bahkan sumber 

daya pengetahuan (knowledge dalam knowledge management).  

Menurut frank jefkins, citra di artikan sebagai kesan seseorang atau individu 

tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan 

pengalamannya.jalaluddin rakhmad Dalam bukunya, ilmu psikologi komunikasi citra 

adalah peta anda tentang dunia. Tanpa citra anda akan selalu berada suasana yang tidak 

pasti. Citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas. 

Walter lippmam (1965) menyebutkan “pictures in our head”. Sedankan menurut Bill 

Canton dalam sukatendel (1990) mengatakan bahwa citra adalah “image: the impresson, 

the felling, the conception which the public has an company; a conciussly creted 

impressoin of an object, person or organzation” (citra adalah kesan , perasaan, gambaran 

dari public terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja di ciptakan dari suatu obyek, 

orang atau organisasi). 

 

E.  2. 2 Proses Pembentukan Citra 

citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang kita 

terima.komunikasi tidak secara langsung menimbulkan prilaku tertentu, tetapi cenderung 



mempengarui cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan (danasaputra, 

1995:34-35).  

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian 

sistem komunikasi Di jelaskan oleh John. S. Nimpoeno dalam laporan penelitian tentang 

tingkah laku konsumen, seperti yang di kutip Danasaputra sebagai berikut: 

 

                                                                    Gambar : 2 

                                     Model Pembentukan Citra 

                                 pengalaman mengenai stimulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model pembentukan citra ini menunjukan bagaiman stimulus yang berasal dari 

luar di organisasikan dan mempengarui respon. Stimulus (rangsang) yang di berikan pada 

individu dapat di terima atau di tolak. Jika rangsanga di tolak proses selanjutnya tidak 

akan berjalan, hal ini menunjukan bahwa rangsangan tersebut tidak efektif dalam 
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mempengaruhui individu karena tidak ada perhatian dari individu tersebut, jika 

rangsangan itu di terima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan terdapat perhatian 

dari organisasi Dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. (Soemirat dan 

Ardianto; 2007: 115) 

 Empat komponen persepsi-kognisi-sikap-motivasi di artikan sebagai citra 

individu terhadap rangsangan. Ini di sebut sebagai “picture in our head” oleh Walter 

lipman. Jika stimulus mendapat perhatian, individu akan berusaha untuk mengerti 

rangsangan tersebut. Persepsi, menurut Rudolph F Verderber: “persepsi adalah proses 

penafsiran informasi indrawi”, persepsi juga di artikan sebagai hasil pengamatan terhadap 

unsure lingkungan yang di kaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain 

individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya 

mengenai rangsangan. (Soemirat dan Ardianto; 2007: 115-116) Kognisi yaitu suatu 

keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Sikap, dari berbagai definisi dapat di 

simpulkan beberapa hal. Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, 

berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Kedua, sikap 

mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga, sikap relative lebih tenang. Keempat, 

sikap mengandung aspek evaluative. Kelima, sikap timbul dari pengalaman; tidak bawaan 

dari lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat di perteguh dan diubah. 

Motivasi Menurut Winkel, 1996 adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. 

Proses pembentukan citra pada akhirnya akan memnghasilkan sikap, pendapat, 

tanggapan, atau prilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan 

atau lembaga di benak publiknya di butuhkan adanya suatu penelitian. 



 

E.2. 3 Jenis-Jenis Citra 

Frank Jefkins dalam bukunya public relation, Ada 5 jenis citra (image), yakni:  

1. Citra bayangan (mirror image) 

Citra bayangan adalah citra yang di anut oleh orang dalam mengenai pandanag 

luar, terhadap organisasinua. Citra ini seringkali tidaklah tepat, bahkan hanya 

sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan atau 

pun pemahaman yang di miliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai 

pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. 

2. Citra yang berlaku (current image) 

Citra yang berlaku adalah  suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-

pihak luar yang mengenai suatu organisasi. Namun sama halnya dengan citra 

bayangan citra yang berlaku tidak selamanya, bahkan jarang, sesuai dengan 

kenyataan karena semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan 

orang-orang luar yang biasanya serba terbatas. 

3.  Citra yang di harapkan (wish image) 

Citra yang di harapkan adalah suatu citra yang di inginkan oleh pihak 

manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya 

citra yang diharapkan lebih baik atau lebih menyenangkan dari pada citra yang 

ada; walaupun dalam keadaan tertentu, citra yang terlalu baik juga bisa 

merepotkan. 

4. Citra perusahaan (corporate image) 



Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruan , jadi 

bukan sekedar citra atas produk dan pelayanan. Citra perusahaan ini terbentuk 

dari banyak hal, sepertisejarah atau riwayat hidup perusahan yang gemilang, 

keberhasilan dan stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan 

eksport, hubungn industri yang baik, reputasi sebagia pencipta lapngan kerja, 

kesediaan untuk memikul tanggung jawab social, dan komitmen mengadakan 

riset. 

5. Citra majemuk (multiple image).  

Jumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat 

membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuia dengan keseragaman citra 

seluruh oraganisasi atau perusahaan. (Soemira dan Ardianto; 11: 117) 

 

E.2. 4 Sejarah Radio 

Julian Newby dalam bukunya inside Broadcasting menyebutkan, radio adalah 

anak pertama dunia penyiaran. Pada tahun 1895 seorang ahli mesin italia Gueglielmo 

Marconi memaparkan temuan teknologi komunikasi telegraf yang sekitar 20 tahun 

kemudian yang berkembang menjadi teknologi siaran radio. Pada periode antara tahun 

1919-1921 di mulailah eksperimen siaran radio untuk public di eropa. Hingga tahun 2003 

radio telah berumur hampir 110 tahun dan turut mendokumentasi sekaligus mempengarui 

berbagai pergeseran ideologi politik- ekonomi dan perubahan global dalam 

msyarakat.(masduki 2005:16) 

 

E.2. 5  Pengertian Radio 



 Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara 

modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini 

melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang 

hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti 

molekul udara). (Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas. Di akses pada tanggal 

6 januari 2011, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Radio)  

 Radio adalah suara. Suara adalah modal utama terpaan radio ke khalayak dan 

stimulasi yang di koneksikan kepadanya oleh khalayak. Stanley R. Alten dalam bukunya 

Audio in media menyebutkan bahwa secara psikologis suara adalah apercived sensation, a 

force: emotional, perceptual, and physical. Suara adalah suatu efek benturan molekul 

yang di dorong oleh trasnmisi elastic. Suara memiliki komponen visual yang bisa 

menciptakan gambar dalam benak pendengar. Berbicara tentang radio, menurut Alten dan 

Newby, berarti berbicara tentang semua orang (all about people) sebab radio adalah 

media suara yang merakyat. 

 Radio is everywhere, kata john. Sebagai medium komunikasi yang makin di 

perlikan oleh masyarakat yang aktif bekerja, radio memiliki tiga kekuatan. Pertama, 

mobilitas tinggi: radio bisa “membawa pendengar ke mana-mana” sambil tetap sibuk 

bekerja di lokasi. Kedua, realitas: radio menggiring pendengar ke dalam kenyataan 

dengan suara-suara actual dan bunyi dari fakta yang terekam dan di siarkan. Ketiga, 

kesegeraan: radio menyajikan informasi dan petunjuk yang di butuhkan pendengar secara 

cepat, bahkan secara langsung pada saat kejadian. Pendengar dapat berinteraksi langsung 

dengan penyiar secara mudah melalui telpon. (masduki 2005: 17) 

 



E.2. 6  Karakteristik Radio 

Sedangkan karakteristik radio menurut tepeuni dalam artikel pendidikan 

“paradigm radio pendidikan di era globalisasi”, antara lain: 

1. Radio adalah SUARA.  

2. Radio adalah mass media yang paling mengena (digunakan oleh banyak        

orang).  

3. Radio dapat memberikan gambaran kepada para pendengarnya. Anda tidak 

perlu belajar untuk mengerti/memahami cerita yang kita sajikan. Kita memiliki 

kesamaan dengan tradisi yang ada dalam menyajikan berita dibanding dengan 

cara kerja jurnalistik di media cetak.  

4. Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya. Anda jarang sekali duduk 

dalam satu grup dalam mendengarkan radio; tetapi biasanya mendengarkannya 

sendirian- di mobil, di dapur dan sebagainya.  

5. Radio adalah alat yang hangat dalam kaitannya dengan emosi pendengar. 

Campuran dari kata – kata, musik dan efek suara yang mampu mempengaruhi 

emosi.pendengar. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara pembawa 

berita dan seringkali berfikir bahwa broadcaster adalah seorang teman bagi 

mereka.  

6. Radio adalah alat langsung. Radio dapat langsung membawa anda ke kejadian 

disekitar lingkungan anda ataupun dibagian lain di dunia, lebih cepat daripada 

koran ataupun TV. Radio yang disiarkan secara langsung dapat secara langsung 

memberikan informasi kepada anda tentang banjir, angin topan, kebakaran 

hutan, kemacetan lalu lintas ataupun berita politik lainnya.  



7. Radio adalah alat yang ringkas. Hal ini membuat pemiliknya merasa memiliki 

kawan dimanapun ia berada.  

8. Radio adalah alat yang cukup murah dan mudah.  

9. Radio adalah alat yang fliksibel. Seorang reporter dengan alat perekamnya 

ataupun melalui telepon dapat secara langsung menyampaikan berita yang ada 

di lapangan. Seorang broadcaster di studio dengan microphone dan control 

panelnya akan membawakan program beritanya.  

10. Radio dapat membidik sasaran yang tepat bagi pendengar tertentu dengan 

mengadakan program khususnya.  

11. Radio dapat memberikan berbagai macam bentuk “suara” seperti halnya 

orang – orang di jalan, bincang – bincang dan sebagainya. ( suara komunitas. 

Radio sebagai komunikasi). (tepeuny. 2008 paradigma radio pendidikandi era 

globalisasi. Di akses pada 21 maret 2011, dari http://tepeuny.wordpress.com 

/2008/07/01paradigma-radio-pendidikan-diera-globalisasi/)  

 

E.2. 6  Kekuatan Radio 

  dalam buku jurnalistik radio (indra santi. 2008:39) menyebutkan beberapa 

kekuatan pada radio: 

1. Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Artinya radio memiliki 

kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang di kehendaki. 

Selain itu, untuk mengubah dan mempertajam segmen atau ceruk sasaran yang 

dituju, radio jauh lebih fleksibel di bandingkan media massa lainnya. 



2. Radio bersifat mobile dan portable. Orang bisa menjingjing radio kemana saja. 

Sumber energinya kecil dan sama potable – nya.radio bisa menyatu dengan alat 

fungsi penunjang kehidupan lainnya, mulai dari senter, mobil hingga 

handphone. Harga radio relatif jauh lebih murah di bandingkan media lain. 

3. Radio bersifat intrusif, memiliki daya tembus yang tinggi. Sulit sekali 

menghindar dari siaran radio, begitu radio di nyalakan. Radio bisa manembus 

ruang-ruang di mana media lain tidak bisa masuk, misalnya, di dalm mobil. 

Walaupun ini televise teah menjadi salah satu asesoris mobil, tetap radio 

menjadi bagian tak terpisakan dari mobil. 

4. Radio bersifat fleksibel, dalam arti dapat menciptakan program dengan cepat 

dan sederhana, dapat mengirim pesan dengan segera, dapat secepatnya 

membuat perubahan. 

5. Radio itu sederhana: sederhana mengoperasikannya, sederhana mengelolanya 

(tak serumit media lain), dan sederhana isinya. Tidak di perlukan konsentrasi 

tinggi untuk menyimak radio. Bahkan, orang bisa mendengarkan radio sambil 

menggarap pekerjaan lain. untuk mendengar radio, hanya di butuhkan 

pendengaran. Mendengarkan radio tidak di perlukan kemampuan baca dan 

abstraksi tingkat tinggi. 

 

E.2. 7   Kelemahan Radio 

 Inilah yang di katakan meeske (2003) dalam buku jurnalistik radio (indra santi. 

2008:40) tantang kelemahan radio: 



1. Radio is aural only. Satu-satunya cara yang di andalkan radio untuk 

menyampaikan pesan adalah bunyi. Radio tidak di lengkapi dengan 

kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat gambara. Untuk 

membayangkan kejadian sesungguhnya, orang pada dasarnya menggunakan 

teater imajinasinya sendiri. 

2. Radio message are short lived. Yang namanya pesan radio hidupnya hanya 

sebentar – short lived. Pesan radio bersifat satu arah, sekilas, dan tak dapat di 

tarik lagi begitu di udarakan. Karena itu, menyampaikan pesan melalui radio 

bukan pekerjaan main-main. Tetapi harus di lakukan dengan hati-hati dan 

penuh tanggungjawab. 

3. Radio listening is prone to distraction.mendengarkan radio itu rentang 

gangguan. Radio hanya berurusan dengan satu indra saja: pendengaran. Begitu 

pendengaran terganggu, maka tak ada lagi cerita radio dalam kehidupan 

seseorang. Orang juga kerap mendengarkan radio sambil melakukan pekerjaan 

lain. Akibatnya, konsentrasi kerap terpecah. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Jenis Penelitian 

 Untuk mengetahui strategi komunikasi marketing dalam membentuk citra positif, 

maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan biklen yang di 

kutip oleh sugiyono, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian di 

lakukan dalam kondisi yang alamiah, penelitian bersifar diskriptif. Data yang terkumpul 



berbentuk kata-kata atau gambar dan penelitian ini lebih menekankan makna dan proses. 

(sugiyono. 2008: 13) 

F.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian  di lakukan di stasiun PT Radio Swara Semeru permai yang terletak di 

Jl. Sultan Agung 25 - 27 Lumajang karena PT. radio swarasemeru permai merupakan 

radio terlama di kota lumajang dan tetap bertahan di tengah-tengah pesaingan perusahaan 

Radio lainnya yang berkembang di kota Lumajang, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti di radio tersebut. Penelitian di lakukan pada pemimpin-karyawan PT. Radio 

Swara Semeru permai agar mendapat data-data yang lengkap dari berbagai informan . 

Penelitian di laksanakan pada tanggal 1 Februari – 28 Februari. 

 

 

 

F.3 Subjek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancanagn sampling nonprobabolitas, 

Dengan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih orang-orang tertentu yang di 

anggap paling tahu apa yang peneliti harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi social yang di teliti. (Sugiyono. 

2008: 218). kriteria subject penelitian meliputi: 

1.  Dia yang paling mengerti tentang strategi komunikasi dan  

2. Dia yang memiliki pengaruh besar masalah strategi komunikasi, 

3. Pekerjaannya berhubungan dengan marketing 



 Adapun target subjek penelitian dalam penelitian yang sudah di laksanakan 

terdiri dari tiga informan  yaitu pimpinan PT. Radio Swara Semeru Permai, Direktur, 

kepala Manager Program dan penyiar radio swara semeru. 

 

F.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah langkah awal dalam penelitian, agar 

mendapatkan data yang lengkap. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang intuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topic tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, 

adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang di gunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di 

tanyakan. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti 

perlu malekukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang 

ada dalam objek. Dalam penelitian ini, teknik ini di gunakan untuk mengumpulkan data 

strategi apa saja yang di lakukan marketing radio semeru dalam meningkatkan citra radio 

semeru. (sugiyono. 2008: 231). 

 

2. Observasi 



Menurut Nasution (1988) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuan hanya bisa bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

di peroleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, teknik ini di gunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tentang strategi komunikasi pemasaran radio semeru.di 

gunakannya observasi Karena adanya beberapa data yang tidak bisa di dapat dengan 

bertanya secara langsung tapi dengan pengamatan. (sugiyono. 2008: 226).  Dalam teknik 

pengumpulan data melalui observasi ini, peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan Radio 

Semeru selama satu bulan sehingga peneliti mendapatkan data-data yang tidak dapat di 

peroleh dari wawancara. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data 

yang di peroleh melalui tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dan 

data lainnya. (sugiyono. 2008: 204). Alasan di gunakannya teknik ini adalah sebagai 

pendukung untuk melengkapi data yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi, 

agar waktu dan tenaga peneliti lebih efisien. Selain arsip-arsip dokumentasi di peroleh 

yaitu foto –foto . Dalam penelitian ini, teknik ini di gunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat bukti-bukti pada data-data yang di dapat dari wawancara dan observasi 

penelitian tentang strategi komunikasi pemasaran pada Radio Semeru. 

 

F.5 Teknik Analisis Data 

Analisi data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang di 

peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangn, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya, 



sehingga dapat mudah si pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. 

(Sugiyono. 2008: 244) 

Dalam penelitian ini, dalam versi Miles dan Huberman analisis data dilakukan 

dengan pertama, reduksi data yaitu proses memilih data untuk memfokuskan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstrasikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan yang sangat banyak dan rumit. Kedua, data display yaitu 

penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga mudah untuk di pahami. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, 

bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow-chart). Ketiga, verifikasi data yaitu 

menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verivikasi data (proses 

mendapatkan bukti-bukti). (Sugiyono. 2008: 244) 

 

F.6 Teknik Keabsahan Data 

 Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti dalam penelitian akan menggunakan 

teknik triangulasi data, di mana pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, sampling berbagai waktu dan menguji kredibilitas data dengan membandingkan 

data yang di peroleh dari beberapa sumber tentang data yang sama. (kasiram moh. 

2008:252)  

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis Triangulasi teknik, untuk menguji 

kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda misalnya data yang di peroleh dengan wawancara di cek 

dengan observasi, dokumentasi atau kuisoner. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian 



melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang di anggap benar. Atau mungkin semuanya benar, hanya 

karena sudut pandang yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


