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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendukung

percepatan penyampaian pesan kepada khalayak. Dapat dikatakan pesan yang

dikirim melalui transmisi radio atau pemancaran hanya beberapa detik saja

langsung diterima oleh pendengar atau pemirsa yang kita kenal dengan istilah

audensi, meskipun jarak antara sumber pengirim dan audensi relatif sangat

jauh.

Kemajuan media komunikasi modern tersebut dewasa ini telah

memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi.

Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel)  yang dapat

digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Radio dan televisi sebagai

media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien

dalam mencapai audiensinya dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena

itu, media penyiaran  memegang peranan yang sangat penting dalam

komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.

Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada khalayak

luas menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting dalam ilmu

komunikasi massa, disamping ilmu komunikasi lainnya yaitu ilmu komunikasi

pribadi, kelompok dan organisasi.

Media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi

yang berupa produk budaya atau pesan yang dapat mempengaruhi dan

mencerminkan budaya dalam masyarakat. seperti halnya aspek politik dan
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ekonomi, media massa khususnya media penyiaran merupakan suatu sistem

tersendiri yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang lebih luas.

Penyiaran atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai broadcasting, adalah

keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi

produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai

pada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa. di satu tempat.

Dari definisi umum ini tampak bahwa, arti penyiaran berbeda dengan

pemancaran. Pemancaran sendiri berarti proses transmisi siaran, baik melalui

media udara maupun media kabel koaksial atau saluran fisik yang lain.

(Djamal, Hidajanto :2011: 45-46)

Keuntungan radio siaran bagi komunikan ialah sifatnya yang santai.

Orang bisa menikmati acara siaran radio sambil makan, sambil tidur-tiduran,

sambil bekerja bahkan sambil mengemudikan mobil. tidak demikian dengan

media massa lainnya. Penyampaian hal yang menarik dalam rangka

penyampaian suatu pesan adalah penting karena publik sifatnya selektif.

begitu banyak pilihan diantara sekian banyak media komunikasi, dan begitu

banyak pula pilihan acara dari sekian banyak acara dari setiap media.(Effendy

:1990: 18-19)

Berita atau informasi merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam

mendukung adanya komunikasi.  dengan adanya perkembangan teknologi

menjadikan berita atau informasi mudah untuk didapatkan. pengaruh media

dalam penyampaian informasi  dapat membuka wawasan tentang berbagai

macam kejadian disekitar kita. perkembangan media cetak dan elektronik kini

dapat memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya namun adanya
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informasi tersebut membuat seseorang untuk lebih berhati-hati dalam

memahami berbagai macam  kejadian yang tidak diinginkan.

Masyarakat pada umumnya senang mencari informasi dengan

mendengarkan berita diradio tentang  kejadian peristiwa sehari-hari. Acara

yang meliputi berita tentang kecelakaan, kriminal, olahraga dan event atau

kegiatan sosial. Informasi-informasi tersebut dapat membuka wawasan

seseorang untuk mengetahui keadaan disekitarnya salah satunya dengan

mendengarkan berita diradio KDS 8 yaitu acara Lintas Pagi, pada radio lain

yaitu Tidar Sakti yaitu Jaring Radio dan acara berita di radio lainnya. namun

peneliti tertarik untuk meneliti program acara Lintas Pagi yang khusus

menyajikan informasi atau berita yang terjadi di wilayah kota malang.

Dalam melakukan analisis resepsi dapat dilakukan melalui tiga

aktivitas dalam diri pemirsa yang berlangsung secara simultan yakni

membaca, memahami dan menafsirkan.  pembacaan atau reading berarti ada

sebuah teks yang terbentuk dari simbol-simbol dimana teks tersebut terbentuk

suatu  makna tertentu. Disini pendengar yang memiliki kemampuan di dalam

mengkonstruksi makna dari suatu acara tersebut; dan disitulah terjadi interaksi

antara suatu bentuk acara dengan pemirsanya . seorang pendengar acara radio

dapat menerima simbol-simbol yang ada didalam suatu acara dan ketika

pemirsa menilainya maka mereka akan memahaminya dengan cara

menempatkan suatu acara radio yang diikuti.  Pemirsa kemudian

menginterpretasikan  simbol-simbol tersebut dengan cara mengaitkannya

denga apa yang telah berlangsung  dengan apa yang sekiranya menjadi

maksud dalam sebuah acara  tersebut serta pesan apa yang kira-kira akan
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disampaikan oleh suatu acara radio salah satunya program acara Lintas Pagi di

radio KDS 8.

Studi resepsi atau studi konsumsi menyatakan bahwa apapun yang

dilakukan analisis makna tekstual sebagai kritik masih jauh dari kepastian

tentang makna yang teridentifikasi yang akan diaktifkan oleh pembaca atau

audiens. yang dimaksudkan adalah bahwa audiens merupakan pencipta aktif

makna dalam kaitannya dengan teks. Sebelumnya mereka membawa

kompetensi kultural yang telah mereka dapatkan untuk dikemukakan dalam

teks sehingga audiens yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan

mengerjakan makna yang berlainan (Chris, Barker: 2004: 34-35)

Acara Lintas pagi menyajikan informasi atau berita kepada pendengar

mengenai kejadian-kejadian atau fakta yang terjadi di sekitar wilayah kota

Malang. Tujuan dari acara lintas pagi adalah untuk memberikan informasi

tercepat dan mudah. acara Lintas pagi menjadi program utama berita di radio

KDS 8 yang disiarkan pada frekuensi 97,8 FM pada jam 07.00-08.00 pagi

pada setiap hari senin-minggu.dengan dikemas secara santai disertai hiburan

musik menjadikan acara ini sangat menarik. Selain acara Lintas Pagi radio

KDS 8 juga menyajikan berita melalui acara lain yaitu Malang Melintang dan

Malang Hari ini dimana informasi yang disajikan mengenai kejadian-kejadian

aktual yang ada di wilayah Kota Malang dengan dibawakan oleh penyiar yang

memiliki ciri khas dalam membawakan berita.

Dari program acara di radio KDS 8 peneliti memilih acara Lintas Pagi

karena untuk mengetahui ketertarikan informasi atau berita dengan Mahasiswi

yang melatar belakangi peneliti untuk memilih acara Lintas Pagi di radio KDS
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8 karena program acara ini memberikan wawasan dan pengetahuan seputar

kejadian aktual di wilayah kota Malang. Dengan menyimak berita atau

informasi melalui radio dirasa lebih efektif dan cepat sehingga acara atau

kegiatan yang diselenggarakan dikota Malang dapat diketahui melalui acara

berita Lintas Pagi diradio KDS 8.

Program acara Lintas Pagi dapat memberikan informasi dengan ciri

khasnya sebagai informasi tercepat dan mudah melalui radio sehingga dapat

memudahkan dalam memenuhi kebutuhan akan informasi kejadian-kejadian

yang ada disekitar kita dan dapat mendukung aktivitas sehari-hari yang

menjadikan acara ini menarik bagi pendengar. Penelitian yang dapat

mengukur khalayak media adalah menggunakan reception analysis, dimana

analisis ini mencoba memberikan suatu makna  atas pemahaman teks media

(cetak, elektronik, internet) dengan memahami bagaimana karakter teks media

dibaca oleh khalayak. dengan kata lain makna diciptakan dalam interaksinya

antara khalayak dan teks.

Penelitian ini dilakukan di Asrama Revolusi dengan pertimbangan

bahwa asrama tersebut memiliki karakteristik penghuni yang heterogen

ditinjau dari segi pendidikan, usia serta wilayah asal yang berbeda-beda. Hal

ini dapat mendukung dalam melakukan analisis terkait dengan penelitian yang

akan dilakukan. Dimana dengan keberagaman penghuni maka akan

memberikan berbagai argumentasi yang akan diberikan oleh subjek terkait

dengan acara “Lintas Pagi ” di Radio KDS 8.  Kondisi penghuni yang

heterogen akan mendukung penelitian yang dilakukan sehingga memberikan

hasil yang bervariatif serta lebih baik . adanya variasi jawaban yang diberikan
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responden juga menjadikan hasil penelitian ini lebih bermakna sehingga dapat

menggambarkan Pemaknaan Pendengar terhadap acara Lintas Pagi di radio

KDS 8.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengambil

judul : PEMAKNAAN PENDENGAR PADA ACARA LINTAS PAGI DI

RADIO KDS 8. ( Studi Resepsi pada Mahasiswi penghuni asrama Revolusi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dikemukakan dalam latar belakang diatas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian : Bagaimana pemaknaan

pendengar pada acara Lintas Pagi diradio KDS 8  (Studi Resepsi pada

Mahasiswi Penghuni asrama Revolusi)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Pemaknaan Pendengar terhadap acara radio “ Lintas

Pagi” di radio KDS 8. (Studi Resepsi pada Mahasiswi Penghuni Asrama

Revolusi)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta

menambah pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang khususnya tentang

kajian Pemaknaan Pendengar pada acara Radio.
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2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk

penelitian yang sejenis dibidang ilmu komunikasi mengenai suatu acara di

radio.

 


