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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi Massa ialah komunikasi melalui media massa modern, 

meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi luas, siaran radio dan televisi yang 

ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung 

bioskop. Lazimnya media masa modern menunjukkan seluruh sistem dimana 

pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan, diterima dan ditanggapi. 

Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan 

yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media. (Effendy, 

1995:20) 

Menurut (Janowitz, 1968) komunikasi massa terdiri atas lembaga dan 

teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan teknologi (pers, radio, film, dan 

sebagainya) untuk menyebarkan konten simbolis kepada khalayak yang besar, 

heterogen, dan sangat tersebar. (McQuail, Denis, 2012:62) 

Radio Siaran adalah salah satu bagian dari komunikasi massa. Di 

Indonesia radio siaran telah menjadi wadah pemberi informasi sejak dalam masa 

penjajahan. Saat ini fungsi radio telah bergeser ke wilayah yang lebih luas, radio 

sudah bukan lagi sebagai wadah perjuangan kemerdekaan tetapi lebih mengarah 

kepada fungsi media massa secara universal yaitu alat informasi yang mendidik 

dan menghibur. Meskipun pada saat perkembangan internet sudah semakin maju 

namun hal tersebut tidak membuat radio siaran hilang ditelan oleh moderenisasi. 
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Radio banyak dipilih dengan alasan biaya operasional radio yang relatif murah 

dan langsung bisa dinikmati khalayak akrab. Di saat mendengarkan radio 

khalayak tidak perlu menghentikan aktifitas yang sedang dilakukan. Hanya 

memasang telinga saja mereka sudah dapat menikmati hiburan-hiburan serta 

informasi yang ada di radio. Bapak-bapak tetap dapat bekerja sambil 

mendengarkan radio, ibu-ibu dapat tetap memasak sambil mendengarkan radio, 

pelajar juga masih bisa tetap belajar sambil mendengarkan radio, para sopir, dan 

lain-lain. (Effendy, 1990:18) 

Namanya saja broadcasting-penyiaran. Broad (luas). Maka, apa saja bisa 

disalurkan melalui radio. Mulai dari berita, iklan, musik, sampai diskusi dan 

drama. Pada awalnya, radio memang menyiarkan apa saja yang terpikirkan orang 

untuk disampaikan kepada massa dalam waktu serempak, sesingkat-singkatnya. 

Radio kini telah berkembang bukan hanya sebagai sebuah sarana informasi 

hiburan bagi khalayak , radio kini juga telah menjadi sebuah lahan bisnis lebih 

dari sekedar hobi. Bisnis penyiaran merupakan jasa pelayanan penyiaran yang 

diberikan bagi publik dalam bentuk penyiaran pesan dari pemilik pesan lewat 

media penyiaran kepada khalayak. 

Dunia radio saat ini menjadi salah satu media infomasi sekaligus yang pas 

dengan tingkat mobilitas masyarakat tinggi. Masyarakat dinamis dan open minded 

tentunya sesuai dengan hiburan sekaligus informasi terkini yang menjadi “your 

inspiration”. Radio Elfara FM  hadir di tengah-tengah masyarakat Malang Raya 

dengan gaya inspiratif, yakni infotainment yang dikemas dengan istimewa oleh 



3 
 

tim kreatif Radio Elfara FM, sehingga menjadi inspiratif segar bagi pendengar dan 

siapa saja.  

Media radio sebagai penyelenggara penyiaran kebanyakan berusaha 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, namun disisi lain dinamika 

masyarakat menginginkan juga wadah untuk menunjukkan kreatifitasnya dalam 

bidang musik. Melihat minat anak muda Malang yang banyak sekali membentuk 

band-band indie maka atas dasar untuk memenuhi sajian yang mengandung 

informasi dengan topik tertentu dengan kemasan yang tidak membosakan serta 

dapat menjadikannya sebagai media promosi maka Radio Elfara FM menyajikan 

program siaran “No Major Label” semenjak Radio Elfara FM ini berdiri. Karena 

tujuan diciptakan “No Major Label” sendiri pada awalnya ialah untuk 

memberikan wadah bagi band indie Malang untuk memperdengarkan karyanya. 

Dan juga ingin mematahkan statement masyarakat bahwa sebuah band untuk 

datang pada sebuah program siaran bukanlah sebuah hal yang sulit. 

Program siaran “No Major Label” merupakan salah satu acara unggulan 

Radio Elfara FM, acara ini mengundang sebuah band indie Malang yang 

kriterianya sudah memiliki Mini Album atau Album. Jadi, mereka sudah tidak di 

ragukan lagi kualitasnya. Program siaran “No Major Label” disiarkan setiap hari 

minggu pada pukul 18.00-22.00WIB. Di dalam program siaran “No Major Label” 

tidak hanya berisikan talkshow dengan band indie yang diundang namun juga ada 

sesi jamming. Selain ada penampilan live dari band indie yang di undang nantinya 

akan ada pemutaran lagu dari band indie tersebut serta penyiar akan memberi 

informasi kepada para pendengar mengenai kegiatan terdekat apa yang akan 

dilakukan oleh band indie tersebut. Pendengar juga bisa mengirimkan pesan yang 
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berisikan pertanyaan pada twitter “No Major Label”. Dengan adanya isi program 

acara “No Major Label” yang demikian dapat meningkatkan motivasi pendengar 

terhadap band indie. 

Dari paparan yang telah tertulis di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

kajian penelitian melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Terpaan Program 

Siaran “No Major Label” pada Radio Elfara FM Malang terhadap Motivasi 

Membentuk  Band Indie (Studi pada Komunitas Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang)”. Alasan peneliti untuk mengambil judul 

tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh program siaran radio 

tersebut terhadap motivasi pendengar dalam membentuk band indie. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini ialah : 

1. Adakah pengaruh terpaan program siaran “No Major Label” pada Radio 

Elfara Malang terhadap motivasi membentuk band indie ? 

2. Seberapa kuat pengaruh terpaan program siaran “No Major Label” pada 

Radio Elfara Malang terhadap motivasi membentuk band indie? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

peneliti ingin mengetahui sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh terpaan program siaran “No Major 

Label” pada radio Elfara Malang terhadap motivasi membentuk band 

indie. 
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2. Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh terpaan program siaran “No

Major Label” pada Radio Elfara Malang terhadap motivasi membentuk

band indie.

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa penelitian 

ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan acuan atau masukan bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi 

yang ingin lebih mengetahui tentang pengaruh terpaan program radio. 

2. Secara Praktis

1. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta membaginya

dengan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, khususnya tentang pengaruh

terpaan program siaran “No Major Label” pada Radio Elfara FM Malang

terhadap motivasi membentuk band indie.

2. Penulis dapat memberikan saran serta masukan kepada Radio Elfara FM

Malang.


