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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Radio Sebagai Komunikasi Massa 

Persaingan dan perkembangan media komunikasi dewasa ini telah 

memungkinkan manusia di seluruh belahan bumi untuk saling berkomunikasi 

satu sama lain. Seiring dengan perkembangan modernisasi zaman, media 

komunikasi pun telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan 

sebagai media penyampai pesan. Salah satu media yang efektif sebagai 

penyampai pesan hingga kini adalah media penyiaran. Media penyiaran 

seperti radio merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam 

jumlah yang sangat banyak.   

Karena media penyiaran memegang peranan penting dalam ilmu 

komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa. Studi 

komunikasi massa secara umum membahas dua hal pokok yaitu: pertama, 

studi komunikasi massa yang melihat peran media massa terhadap 

masyarakat luas beserta institusi-institusinya. Pandangan ini menggambarkan 

keterkaitan antara media dengan berbagai institusi lain seperti institusi politik, 

ekonomi, pendidikan, agama,dan sebagainya. Kedua, studi komunikasi massa 

yang melihat hubungan antara media dengan audiennya, baik secara 

kelompok maupun individual (Morissan, 2008; 14).  
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Sebagai salah satu media penyiaran, radio memiliki beberapa ciri utama 

yaitu hanya memiliki daya tarik suara, penggunaan yang mudah  dan dapat 

dibawa kemana-mana, potensial untuk partisipasi dua arah, konten yang 

beragam, serta penggunaannya yang akrab dan personal (McQuail, 2011; 40). 

Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa, yakni surat kabar, majalah, televisi, film, dan radio (Rakhmat, 2007; 

189). Sebagai salah satu media massa, tentunya radio memiliki fungsi 

informasi dan hiburan. Artinya, sebagai fungsi informasi, melalui konten atau 

isinya radio dapat membuat seseorang menjadi mengetahui, memahami, dan 

meningkatkan pengetahuan. Sedangkan sebagai fungsi hiburan, melalui 

konten atau isinya seseorang dapat terhibur, memenuhi hobinya, dan dapat 

mengisi waktu luangnya. 

Definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh beberapa ahli salah 

satunya menurut Maletzke (1963) dalam Rakhmat Jalaluddin (2007;190) 

yang menghimpun banyak definisi adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi massa kita artikan setiap bentuk komunikasi yang 

penyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis 

secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. 

2. Komunikasi massa dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu 

kenyataan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah 

populasi dari berbagai kelompok, dan bukan hanya satu atau beberapa 

individu atau sebagian khusus populasi. Komunikasi massa juga 
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mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk 

menyampaikan komunikasi agar supaya komunikasi itu dapat mencapai 

pada saat yang sama semua orang yang mewakili berbagai lapisan 

masyarakat. 

3. Bentuk baru komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama 

karena memiliki karakteristik utama sebagai berikut: diarahkan pada 

khalayak yang relatif besar, heterogen, dan anonim; pesan disampaikan 

secara terbuka, seringkali dapat mencapai kebanyakan khalayak secara 

serentak, bersifat sekilas; komunikator cenderung berada atau bergerak 

dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. 

McQuail (1987; 34) menjelaskan mengenai bentuk komunikasi dalam 

komunikasi massa yang terdiri atas beberapa alternatif yang dibaginya dalam 

tiga bentuk hubungan komunikasi yaitu: 

1.  Bentuk perintah (the command mode). Bersumber dari adanya perbedaan 

kekuasaan dan otoritas antara pengirim dan penerima. Dalam hal ini 

pengirim berada pada posisi lebih rendah dan tergantung. Tujuannya 

adalah untuk melalukan kontrol atau perintah. Pola hubungannya bersifat 

satu arah, tidak setara, dan tidak berdasarkan sukarela. 

2. Bentuk pelayanan (the service mode). Ini adalah bentuk yang paling umum 

dan paling sering berlaku dalam hubungan antara pengirim dengan 

penerima. Kedua belah pihak akan diikat oleh kepentingan bersama dalam 

situasi pasar atau semacamnya (penawaran dan permintaan jasa simbolik). 
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Media massa memberikan informasi atau hiburan sebagai imbalan yang 

berwujud pembayaran atau perhatian, dan menghubungkan para calon 

komunikator dengan khalayak yang mereka pilih sendiri. Sifat umum 

bentuk ini yaitu impersonalitas, bersifat non-moral, dan lain-lain. 

3. Bentuk asosiasi (the association mode). Bentuk ini memiliki ikatan 

normatif atau nilai-nilai yang disepakati bersama, yang mendekatkan 

kelompok atau publik tertentu terhadap satu sumber media tertentu pula. 

Kedekatan dan perhatian penerima bersifat sukarela dan memuaskan 

hatinya. Bentuk ini melayani terutama kebutuhan para penerima, bukannya 

pengirim (atau keduanya secara seimbang).  

Sebagai salah satu media elektronika, radio mempunyai sifat-sifat khas 

yang dapat dijadikan sebagai kekuatan yang dimilikinya dalam 

menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Lambang komunikasi 

radio bersifat auditif, artinya terbatas pada rangkaian suara atau bunyi yang 

hanya menerpa indera pendengar. Karenanya, radio tidak menuntut 

khalayaknya untuk memiliki kemampuan membaca, tidak menuntut 

kemampuan melihat, melainkan sekedar kemampuan mendengar. Begitu 

sederhananya persyaratan yang dituntut radio. Romli (2009; 21) 

menambahkan radio sebagai media juga memiliki kelemahan, diantaranya : 

1. Selintas. Radio umumnya diakses dengan cepat dan seketika, sehingga 

dapat hilang dan dilupakan dengan cepat pula. Pendengar tidak bisa 
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mengulang apa yang didengarnya, tidak seperti membaca koran yang bisa 

kembali dibaca dari awal ketika ada informasi yang kurang jelas.  

2. Global. Sajian informasi dalam radio bersifat global dan tidak detail. 

Karenanya, angka-angka yang disebutkan dalam informasi radio umumnya 

dibulatkan. 

3. Batasan waktu. Waktu siar dari radio sangat terbatas. Hanya 24 jam sehari 

atau bahkan kurang. Tidak seperti surat kabar yang dapat menambah 

halaman dengan bebas. 

4. Lilier. Program yang disajikan umumnya teratur, yaitu berdasarkan jadwal 

yang sudah ada. Pendengar tidak bisa menikmati program dengan 

mengubah urutan jadwal program yang telah ada. 

 

2.2 Sistem Penyiaran Stasiun Komunitas dan Stasiun Publik 

Undang – undang penyiaran no. 32 tahun 2002, membagi jenis stasiun 

penyiaran kedalam empat jenis. Keempat jenis stasiun penyiaran ini berlaku 

baik untuk stasiun televisi maupun radio. Keempat jenis stasiun itu adalah : 1) 

stasiun penyiaran swasta; 2) stasiun penyiaran berlangganan; 3) stasiun 

penyiaran publik; 4) stasiun penyiaran publik. Dari keempat stasiun penyiaran 

tersebut, maka dua yang pertama bersifat mencari keuntungan (komersil), 

sementara dua yang terakhir bersifat tidak mencari keuntungan (non 

komersil). 
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2.2.1  Stasiun Penyiaran Komunitas 

Stasiun penyiaran komunitas harus berbentuk badan hukum di Indonesia, 

didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial 

dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayahnya terbatas serta untuk 

melayani kepentingan komunitasnya. Stasiun ini didirikan tidak untuk 

mencari keuntungan atau tidak menjadi bagian perusahaan yang mencari 

keuntungan semata. Stasiun komunitas merupakan lembaga nonpartisan yang 

didirikan oleh warga negara Indonesia dan berbentuk badan hukum koperasi 

atau perkumpulan dengan seluruh modal usahanya berawal dari anggota 

komunitas.  

Dalam hal ini, kegiatan stasiun komunitas khususnya menyelenggarakan 

siaran komunitas. Stasiun komunitas didirikan dengan modal awal yang 

diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari tiga orang atau lebih 

yang selanjutnya menjadi milik komunitas. Stasiun ini dapat memperoleh 

sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan dari sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat. Lembaga penyiaran komunitas dilarang 

menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing. 

Stasiun komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis paling sedikit 

51% dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa dan 

dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa 

atau lurah. Radius siaran stasiu komunitas dibatasi maksimum 2,5 km dari 

lokasi pemancar atau dengan effective radiated power (ERP) maksimum 50 



13 

 

watt. Dalam radius siaran tersebut hanya diperbolehkan ada satu stasiun 

komunitas radio atau satu stasiun komunitas televisi atau satu stasiun 

komunitas radio dan televisi.  

Stasiun penyiaran komunitas melaksanakan penyiaran paling sedikit lima 

jam per hari untuk radio dan dua jam per hari untuk televisi dan tidak 

berfungsi hanya sebagai stasiun relai bagi stasiun penyiaran lain kecuali 

untuk acara kenegaraan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan 

kepentingan komunitasnya.  

2.2.2  Stasiun Penyiaran Publik 

Stasiun penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 

negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Fungsi utama stasiun 

publik di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam undang -  undang 

penyiaran, adalah memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hal 

ini merupakan faktor pertama yang harus  dipertimbangkan sebelum 

menyusun strategi program. Pengelola stasiun publik harus betul – betul 

memahami arti melayani kepentingan masyarakat, sesuatu yang 

kedengarannya mudah diucapkan terkadang sulit untuk dijalankan.  

Salah satu sumber keuangan stasiun publik adalah iuran dan sumbangan 

dari masyarakat. Adanya iuran dan sumbangna masyarakat itu merupakan 

bentuk dukungan masyarakat terhadap keberadaan televisi atau radio publik. 

Untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, maka pengelola 
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stasiun publik harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Memberikan perhatian kebutuhan dan kepentingan masyarakat menjadi hal 

yang membedakan antara stasiun publik dan stasiun lainnya.  

Sedangkan untuk menjalankan programnya, program stasiun publik harus 

memiliki sifat yang unik pada programnya. Hal ini juga bertujuan untuk 

menggalang dana dari masyarakat. Banyak stasiun publik yang sukses karena  

berhasil mempertahankan keunikannya . dengan cara ini maka stasiun publik 

akan mendapatkan dukungan dari masyarakat bdan pada akhirnya dapat 

menggalang dana dari masyarakat. Di Indonesia sendiri, pengertian stasiun 

publik identik dengan TVRI dan RRI karena menurut undang – undang 

penyiaran, stasiun publik terdiri atas RRI dan TVRI yang pusat stasiun 

penyiarannya berada di Jakarta. Selain itu, di daerah provinsi, kabupaten atau 

kota dapat didirikan stasiun penyiaran publik lokal.  

 

2.3 Uses and Gratificatios Theory 

Dalam penelitian ini teori media massa yang mendasari dan yang akan 

digunakan peneliti adalah Uses and Gratificatios Theory. Pendekatan Uses 

and Gratificatios Theory (manfaat dan gratifikasi) ini mengingatkan kita akan 

satu hal yang sangat penting orang menggunakan media dengan berbagai 

macam tujuan yang berbeda. Pada tataran yang lebih luas, pendekatan ini 

menunjukkan bahwa pengguna komunikasi massa memegang kendali. 

Penelitian empiris yang menguji ajaran-ajaran pokok teori manfaat dan 
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gratifikasi sejauh ini memberikan hasil yang bermacam-macam. Kendati 

hasilnya bermacam-macam, pendekatan manfaat dan gratifikasi dapat 

memeberikan kontribusi penting terhadap pemahaman seiring dengan 

semakin jauhnya kita bergeser ke zaman digital dan para pengguna media 

dihadapkan dengan lebih banyak pilihan (Severin, dkk, 2005; 364). 

Apakah media massa berhasil memenuhi kebutuhan kita? Inilah diantara 

sekian banyak pertanyaan yang berkenaan dengan Uses and Gratificatios 

Theory. Menurut para pendirinya, Elihu Katz, Jay G. Blumer, dan Michael 

Gurevich, uses and gratification meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa 

atau sumber-sumber lain, yang membawa pada pola terpaan media yang 

berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan 

pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain, barangkali termasuk juga yang 

tidak kita inginkan (Rakhmat, 2010; 205). Rakhmat juga merumuskan 

asumsi-asumsi dasar dari teori ini, yaitu: 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media 

massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhannya. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan menusia yang lebih luas. Bagaimana 
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kebutuhan terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. Penilaian 

tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti 

lebih dahulu orientasi khalayak. 

Teori uses and gratifications lebih menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia itu memiliki 

otonomi, wewenang untuk memperlakukan media. Blumer dan Katz percaya 

bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media. 

Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media 

dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. teori ini juga 

menyatakan bahwa media dapat mempunyai pengaruh jahat dalam kehidupan. 

penggunaan teori ini bisa dilihat dalam kasus selektivitas musik personal. kita 

menyeleksi musik tidak hanya karena cocok dengan lagunya, tetapi juga 

untuk motif- motif yang lain, misalnya untuk gengsi diri, kepuasan batin, atau 

sekedar hiburan (Nurudin, 2007; 192-193). 
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2.4 Audience Active 

Teori penggunaan dan kepuasan yang mendasarkan asumsinya pada 

gagasan bahwa konsumen atau audien media bersifat aktif harus betul-betul 

dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ‘audien yang aktif’(active 

audience). Hal ini berati adanya sifat sukarela serta selektif audien terhadap 

proses komunikasi. Singkatnya, penggunaan media didorong oleh adanya 

kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audien sendiri, dan bahwasannya 

partisipasi aktif dalam proses komunikasi dapat mempermudah, membatasi, 

atau sebaliknya memenuhi kepuasan dan menimbulkan berbagai efek yang 

terkait dengan terpaan media (Morissan, 2010; 270). Nurudin (2007; 194) 

menyebutkan audien active atau khalayak aktif dapat memenuhi 

kebutuhannya dalam bermedia didasari pada motif kebutuhan khalayak. Ada 

lima motif kebutuhan khalayak dalam teori ini yaitu: motif kebutuhan 

kognitif, motif kebutuhan afektif, motif kebutuhan integratif personal, motif 

kebutuhan integratif sosial, dan motif kebutuhan pelepasan ketegangan.  

Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan 

ini didasari pada hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga 

memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita. 

Kebutuhan afektif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

pengalaman – pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional. 

Kebutuhan pribadi secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 
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peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. 

Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan kontrak dengan keluarga, teman, dan dunia. Sementara itu, 

kebutuhan pelepasan adalah kebutuhan yang berkaitan dengan upaya 

menghindari tekanan. ketegangan. dan hasrat akan keanekaragaman.  

Jay G.Blumer (1979) dalam Morissan (2010: 269) mengemukakan 

sejumlah gagasan mengenai jenis-jenis kegiatan yang dilakukan audien 

(audien activity) ketika menggunakan media yang mencakup: kegunaan 

(utility), kehendak (intentionality), seleksi (selectivity), dan tidak terpengaruh 

hingga terpengaruh (imperviousness to influence). 

1. Kegunaan: media memiliki kegunaan dan orang dapat memanfaatkan 

kegunaan media. Misal, orang mendengarkan radio dimobilnya untuk 

emndapatkan informasi lalu lintas. Melihat internet untuk mendapatkan 

informasi tertentu. Membaca buku mode untuk mengetahui gaya busana 

terbaru. 

2. Kehendak: hal ini terjadi ketika motivasi menentukan konsumsi media. 

Ketika orang membutuhkan hiburan dari televisi maka mereka akan 

mencari program komedi. Ketika membutuhkan informasi mengenai 

situasi politikterbaru, mereka akan mencari program berita. 

3. Seleksi: penggunaan media oleh audien mencerminkan ketertarikan atau 

preferensinya. Jika orang menyukai musik dangdut maka ia akan mencari 

stasiun televisi yang menyajikan jenis musik tersebut, jika ia menyukai 
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sinetron ia akan memilih saluran televisi yang banyak menayangkan 

program jenis itu. 

4. Tidak terpengaruh hingga terpengaruh: audien menciptakan makna 

terhadap isi media yang akan mempengaruhi apa yang mereka pikirkan 

dan kerjakan. Namun mereka juga secara aktif sering menghindar terhadap 

jenis pengaruh media tertentu. misal, orang tertentu membeli produk 

karena kualitasnya dan bukan karena iklan yang ditontonnya, atau orang 

tidak menunjukkan perilaku agresif walaupuan mereka selalu menonton 

tayangan yang banyak mengandung kekerasan. 

Audien juga memiliki kebebasan untuk memilih media yang dapat 

memberikan kepuasan. Dalam hal ini pendengar setia Radio Umm Fm dilihat 

sebagai audien yang aktif dalam memilih media apa yang digunakan. 

Pemilihan media ini berdasarkan atas kebutuhan masing-masing audien. 

Media sendiri dalam hal ini adalah Radio Umm Fm yang menginformasikan 

berita seputar Universitas Muhammadiyah Malang yang nantinya dapat 

memenuhi kebutuhan pendengar yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM 

angkatan 2012. 

 

2.5  Expectancy Values Theory 

Salah satu macam riset uses & gratification yang saat ini berkembang 

adalah yang dibuat oleh Philip Palmgreen dari Kentucky University. 

Palmgreen juga menggunakan dasar yang sama yaitu orang yang 
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menggunakan media didorong oleh motif-motif tertentu, namun konsep yang 

diteliti oleh Palmgreen ini tidak hanya berhenti disitu, melainkan juga 

menanyakan apakah motif-motif khalayak itu telah dipenuhi oleh media. 

Dengan kata lain apakah khalayak puas setelah menggunakan media. Konsep 

mengukur kepuasan ini disebut GS (Gratification Sought) dan GO 

(Gratification Obtained). Penggunaan konsep- konsep baru ini memunculkan 

teori yang merupakan varian dari teori uses & gratification, yaitu teori 

expectancy values (nilai pengharapan). Menurut nilai pengharapan, orang 

mengarahkan diri pada dunia (misalnya media) berdasarkan pada 

kepercayaan dan evaluasi – evaluasi mereka tentang dunia tersebut.  

Gratification obtained adalah sejumlah kepuasan nyata yang diperoleh 

individu atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu setelah individu 

tersebut menggunakan media, yang dimaksud GO dalam penelitian ini adalah 

sejumlah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah mendengarkan Radio UMM 

FM. Gratification obtained mempertanyakan hal- hal yang khusus mengenai 

apa saja yang telah diperoleh setelah menggunakan media dengan 

menyebutkan acara atau rubrik tertentu secara spesifik. Gratification sought 

adalah kepuasan yang dicari atau diinginkan pengguna ketika menggunakan 

suatu jenis media tertentu dalam hal ini Radio UMM FM. Dengan kata lain 

pengguna memilih atau tidak memilih media tersebut dengan dipengaruhi 

oleh sebab-sebab tertentu, yaitu didasari motif pemenuhan sejumlah 
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kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dengan kata lain menurut Palmgreen, 

gratification sought dibentuk dari kepercayaan seseorang mengenai isi media.  

Contoh, jika kita percaya acara Seputar Indonesia dapat memberikan 

informasi dan kita mengevaluasi informai itu menarik, kita akan mencari 

kepuasan dari kebutuhan akan informasi kita dengan menonton Seputar 

Indonesia. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa Seputar Indonesia 

memberikan pandangan tentang kehidupan yang tidak realistik dan 

mengevaluasi isi seperti itu kurang bermutu, maka kita akan mungkin tidak 

menontonnya.  

Dapat dikatakan bahwa uses & gratification bukanlah proses komunikasi 

linier yang sederhana. Banyak faktor baik personal maupun eksternal yang 

menentukan kepercayaan dan evaluasi seseorang. Littlejohn (1996) dalam 

Rachmat Kriyantono (2010: 211) mengatakan bahwa kepercayaan seseorang 

tentang isi media dapat dipengaruhi oleh (1) budaya dan institusi sosial 

seseorang , termasuk media itu sendiri; (2) keadaan-keadaan seperti 

ketersediaan media; (3) variabel-variabel psikologis tertentu , seperti 

introvert- ekstrovert dan dogmatisme. Nilai – nilai dipengaruhi oleh (1) 

faktor-faktor kultural dan sosial (2) kebutuhan – kebutuhan, dan (3) variabel- 

variabel psikologis. Kepercayaan – kepercayaan dan nilai- nilai akan 

menentukan pencarian kepuasan, yang akhirnya menentukan perilaku 

konsumsi terhadap media seseorang. Tergantung pada apa yang dikonsumsi 

dan apa alternatif – alternatif media yang diambil, pengaruh media tertentu 
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akan dirasakan, dan pada gilirannya akan memberikan umpan balik kepada 

kepercayaan seseorang mengenai media. Dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 

 Expectancy Values Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Definisi Konseptual 

2.6.1 Kepuasan Pendengar 

Konsep kepuasan pendengar dalam mengkonsumsi media dalam 

mendengarkan Radio UMM FM merupakan kepuasan nyata yang diperoleh 

individu atas terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan tertentu setelah individu 

tersebut menggunakan media tersebut. Dengan kata lain kepuasan pendengar 

terhadap media ini merupakan kondisi dimana harapan pendengar dapat 

dipenuhi oleh produk media (Radio UMM FM). Pada umumnya harapan 

merupakan perkiraan akan keyakinan atau kepercayaan khalayak tentang apa 

yang akan diterimanya apabila ia mengkonsumsi produk media. Konsep 

kepuasan pendengar Radio UMM FM tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Perolehan kepuasan 
yang diterima (GO) 

Kepercayaan-kepercayaan (beliefs) Evaluasi-evaluasi 

Konsumsi media Pencarian 
kepuasan (GS) 
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Gambar 2.2 

Konsep Kepuasan Pendengar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Motif Penggunaan Media Radio  

Pada bagian ini, akan disebutkan motif yang mendasari pendengar dalam 

hal ini mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2012 menggunakan dan 

memilih Radio UMM FM.. Motif penggunaan media radio ini juga didasarkan 

pada teori uses and gratification dimana dalam teori ini menyebutkan 

seseorang menggunakan media didasari pada motif tertentu. Motif 

penggunaan media dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep dari 

McQuail, Blumer, dan Brown. Motif penggunaan media tersebut yaitu 

diversion (pengalihan) pelarian dari masalah; pelepasan emosi, meliputi: 

a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan yang secara 

psikologis individu membutuhkan penyelesaian 

b. Bersantai 

c. Mengisi waktu luang 

d. Penyaluran emosi 

Tingkat Kepuasan Pendengar 

Tujuan Perusahaan  

Kebutuhan dan Keinginan Pendengar 

Produk Media (Radio Umm) 

Nilai/ Evaluasi Produk Motif Pendengar Terhadap Produk Media 
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Kemudian, surveillance (pengawasan), yaitu informasi mngenai hal – hal 

yang mungkin mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang 

melakukan atau menuntaskan sesuatu (Saverin & Tankard, 2005:163), 

meliputi: 

a. Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia.  

b. Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penentuan pilihan  

c. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.  

d. Mencari tambahan pengetahuan.  

e. Belajar, pendidikan untuk diri sendiri.  

Motif penggunaan media yang terakhir adalah adanya ritualistic nature 

(kebiasaan). Menurut buku “Media Massa & Masyarakat Modern” (Rivers, 

2004 : 25), media massa sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari orang 

Amerika pada umumnya. Sama halnya dengan media massa baik pesan lisan 

dan isyarat, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi manusia. 

Pada akhirnya, media merupakan perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa 

meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya. 

Dalam hal ini, media yang dimaksud adalah radio.  

Apabila kita melihat lebih dalam, Laura dalam jurnal kepuasan 

pendengar terhadap program Sonora News di Radio Sonora Surabaya 

menyebutkan, menggunakan radio bukanlah sebuah ritual namun kehadiran 
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dan suaranya di sekitar penggunanya (pendengarnya) dapat membantu 

mengubah kegiatan sehari-hari menjadi sebuah ritual. Ritual yang dimaksud 

seperti:  

a.  Ketika mendengarkan radio maka kondisi sosial yang ada di dunia 

nyata dapat tergambar.  

b. Dari gambaran tersebut, setiap pendengar dapat saling berbagi 

informasi dengan orang lain. Informasi yang didapat merupakan hal 

yang kebanyakan orang memahaminya.  

c. Suara dari siaran radio dapat menjadi sebuah topik dasar diskusi.  

d. Penyemangat bagi setiap pendengarnya  

Sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga motif penggunaan media yaitu 

pengalihan, pengawasan, dan kebiasaan dalam penelitian ini digunakan 

sebagai daftar pernyataan yang nantinya akan dituangkan dalam angket.  

 

2.7 Definisi Operasional 

2.7.1 Motif Penggunaan Media 

Motif penggunaan media dalam penelitian ini berdasarkan pada motif 

yang telah disebutkan dalam definisi konseptual yaitu motif diversion 

(pengalihan),  surveillance (pengawasan), dan ritualistic nature (kebiasaan) 

yang kemudian dioperasionalkan sebagai berikut :   

1. Motif Pengalihan (diversion), yaitu pelarian dari masalah; pelepasan      

emosi, meliputi:  
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a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan yang secara 

psikologis individu membutuhkan penyelesaian.  

b. Bersantai.  

c. Mengisi waktu luang.  

d. Penyaluran emosi.  

2. Motif Pengawasan (surveillance), yaitu informasi mengenai hal-hal yang 

mungkin mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang 

melakukan/menuntaskan sesuatu, meliputi:  

a. Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penentuan pilihan.  

b. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.  

c. Mencari tambahan pengetahuan.  

Dalam motif ini, peneliti mengurangi satu sub indikator mengenai belajar 

untuk pendidikan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan, peneliti melihat adanya 

kesamaan makna yang beresiko menimbulkan adanya kebingunan. Selain itu 

peneliti mempertimbangkan kemudahan responden dalam memahami 

pertanyaan kuesioner yang diberikan. 

3. Motif Kebiasaan (ritualisric nature), mendengarkan radio dapat membantu 

pendengarnya mengubah kegiatan sehari – hari menjadi sebuah ritual, 

meliputi: 

a. Mendengarkan radio maka kondisi sosial yang ada di dunia nyata 

dapat tergambar 
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b. Dapat saling berbagi informasi dengan orang lain 

c. Memiliki sebuah topik dasar diskusi 

d. Penambah semangat 

 

2.7.2 Kepuasan Pendengar 

Ukuran kepuasan dalam konteks ini adalah meliputi frekuensi siaran, 

pelayanan penyiar, dan pogram yang disajikan oleh Radio UMM FM. 

Kepuasan bermedia mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2012 ini 

diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan penggunaan media sesudah 

mendengarkan Radio UMM FM yang meliputi kepuasan diversion 

(pengalihan),  surveillance (pengawasan), dan ritualistic nature (kebiasaan). 

Kepuasan pendengar dioperasionalkan sebagai berikut :  

1. Kepuasan Pengalihan (diversion), yaitu pelarian dari masalah; pelepasan      

emosi, meliputi:  

a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan yang secara 

psikologis individu membutuhkan penyelesaian.  

b. Bersantai.  

c. Mengisi waktu luang.  

d. Penyaluran emosi.  

2. Kepuasan Pengawasan (surveillance), yaitu informasi mengenai hal-hal 

yang mungkin mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang 

melakukan atau menuntaskan sesuatu, meliputi:  
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a. Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penentuan pilihan.  

b. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.  

c. Mencari tambahan pengetahuan.  

Dalam kepuasan  ini, peneliti mengurangi satu sub indikator mengenai 

belajar untuk pendidikan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan, peneliti melihat 

adanya kesamaan makna yang beresiko menimbulkan adanya kebingunan. 

Selain itu peneliti mempertimbangkan kemudahan responden dalam 

memahami pertanyaan kuesioner yang diberikan. 

3. Kepuasan Kebiasaan (ritualisric nature), mendengarkan radio dapat 

membantu pendengarnya mengubah kegiatan sehari – hari menjadi sebuah 

ritual, meliputi: 

a. Mendengarkan radio maka kondisi sosial yang ada di dunia nyata 

dapat tergambar 

b. Dapat saling berbagi informasi dengan orang lain 

c. Memiliki sebuah topik dasar diskusi 

d. Penambah semangat 

 

 

 

 


