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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radio sebagai salah satu media komunikasi massa mempunyai sifat yang 

berbeda dengan media massa lainnya, dapat didengar dimana saja dalam aktifitas 

apa saja, mudah dijangkau dan fleksibel, serta daya jangkau yang luas. Sebagai 

salah satu media elektronik, radio mampu menjangkau pendengar yang cukup besar 

dalam menyebarkan informasi. Dalam aktifitas sehari- hari yang seringkali kita 

lakukan, misalnya memasak, membaca buku, mengendarai kendaraan, saat 

bertugas di kantor, dan lain sebagainya kita bisa mendengarkan radio tanpa 

mengganggu aktifitas yang kita lakukan. Hal ini tentu sulit untuk dipenuhi oleh 

media lain. Informasi yang disampaikan selintas melalui radio dapat menjadi 

pengetahuan tambahan bagi pendengarnya apakah itu mengenai suatu kejadian atau 

peristiwa, ataupun mengenai pendapat seseorang melalui wawancara mendalam 

dengan para tokoh atau pakar dibidang tertentu . 

Keberadaan radio saat ini masih dipertimbangkan keberadaannya sebagai 

media informasi yang mampu menjangkau pendengar secara luas. Hal ini 

ditunjukkan dengan radio berbasis publik dan berbasis komunitas yang 

bermunculan. Radio berbasis komunitas dalam hal ini salah satunya adalah radio 

berbasis kampus, yang bersegmentasi pelajar atau mahasiswa. Radio UMM FM 
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adalah salah satu radio komunitas berbasis kampus yang dinaungi oleh Universitas 

Muhammadiyah Malang. Radio UMM FM sebagai sebuah organisasi keradioan 

yang sudah berdiri sejak tanggal 28 November 1991. Didirikan sebagai sarana 

belajar mahasiswa tentang keradioan, Radio UMM FM sudah 25 tahun berdiri. 

Meskipun didirikan oleh pihak kampus Universitas Muhammadiyah Malang, 

Radio UMM FM juga dapat disebut sebagai radio pendidikan, karena Radio UMM 

FM didirikan atas dasar sebagai salah satu media belajar mahasiswa mengenai 

keradion berisi informasi yang mayoritas seputar dunia kampus, melainkan seperti 

halnya radio swasta lain, informasi dari luar kampus pun ada. Radio UMM FM ini 

dibentuk juga bukan hanya sebagai media pembelajaran, melainkan juga sebagai 

media partner saat event kampus atau diluar kampus berlangsung.  

Radio UMM FM juga menjadi salah satu media kebanggaan yang dimiliki 

Universitas Muhammadiyah Malang, karena berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa maupun kampus dapat diketahui melalui radio ini. Menurut 

informasi yang peneliti peroleh dari salah satu penyiar Radio UMM FM, hal yang 

menjadi kendala adalah tidak banyak evaluasi yang dilakukan oleh pihak radio 

sendiri. Baik itu mengenai intensitas pendengar, bagaimana respon pendengar, dan 

sebagainya. Sehingga, hingga saat ini Radio UMM FM cenderung monoton dan 

tidak banyak mengalami perubahan.  
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Karena alasan itulah peneliti menjadikan Radio UMM FM sebagai subjek 

penelitian yang menarik untuk diteliti. Pendengar Radio UMM FM yang peneliti 

maksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012. 

Mahasiswa ilmu komunikasi UMM angkatan 2012 menjadi pilihan peneliti karena 

beberapa alasan, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi angkatam 2012 sudah 

menempuh kurang lebih 4 tahun perkuliahan, selain itu mahasiswa ilmu 

komunikasi lebih akrab dengan pembelajaran media massa dan perkembangannya 

termasuk pada radio kampus sendiri. Sehingga peneliti menjadikan mahasiswa 

ilmu komunikasi sebagai populasi pendengar Radio UMM FM dalam penelitian 

ini. Pendengar dalam hal ini mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 

menjadikan Radio UMM FM sebagai salah satu media pemuas kebutuhan. Dalam 

penelitian ini mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 dianggap sebagai 

khalayak yang aktif 

Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification (kegunaan dan 

kepuasan), yaitu sebuah pendekatan dimana media dapat memenuhi kebutuhan 

pribadi dan social khalayak atau pendengar sehingga diperoleh kepuasan 

(Kriyantono; 2006;208). Kepuasan khalayak atau pendengar disini dilihat dengan 

menggunakan salah satu model dari pengembangan teori uses and gratification 

yang dikembangkan oleh Palmgreen, yaitu model Ecpectancy Value (nilai 

pengharapan). Konsep dalam mengukur kepuasan dalam model ini disebut GS 
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(Gratification Sought) yaitu motif atau kepuasan yang dicari dan GO (Gratification 

Obtained) yaitu kepuasan nyata yang diperoleh setelah mengkonsumsi media. 

(Kriyantono; 2006; 208). 

Berdasarkan teori uses and gratifications (penggunaan dan pemuasan), 

penggunaan media merupakan salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan, maka 

efek media sekarang didefinikan sebagai situasi ketika pemenuhan kebutuhan 

tercapai (Rakhmat, 1996; 199). Upaya yang yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan sangat bergantung pada tersedia atau tidaknya media dan kemudian 

kemudahan memanfaatkannya. Kita bisa memahami interaksi orang dengan media 

melalui pemanfaatan media oleh orang itu (uses) dan kepuasan yang dperoleh 

(gratification). Gratifikasi yang sifatnya umum antara lain pelarian dari rasa 

khawatir, peredaan rasa kesepian, dukungan emosional, perolehan informasi, dan 

kontak sosial (Nurudin, 2007; 192-193).  

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil 

judul penelitian “Tingkat Kepuasan Pendengar Radio UMM FM (Studi pada 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 2012)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar tingkat 

kepuasan pendengar yaitu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 terhadap 

Radio UMM FM?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pendengar yaitu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 terhadap Radio UMM 

FM  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran 

khususnya pada bidang ilmu komunikasi yang utamanya membahas mengenai 

penggunaan dan kepuasan (uses and gratification) yang meneliti kepuasan 

khalayak dalam menggunakan media massa, dan kepuasan atas media elektronik 

radio pada khususnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi mengenai motif – motif yang mendorong 

pendengar menggunakan Radio UMM FM 

b. Memberikan masukan kepada pengelola Radio UMM FM mengenai 

motif dan kepuasan terhadap Radio UMM FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


