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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Radio  

Siaran radio adalah proses penyampaian hiburan dan informasi melalui 

media audio yang dapat menimbulkan kekuatan imajinasi pada diri audience, 

ketika mendengarkannya karena didukung dengan music effect atau sound 

effect sehingga menambah daya serap audience terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator, sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi 

informatif, edukatif dan entertainment (Onong Uchjana, 1993:132-139) 

Seperti majalah, radio adalah media yang memiliki jangkauan selektif 

terhadap segmen pasar tertentu. Dalam masyarakat agraris dengan jangkauan 

wilayah yang luas, radio telah menjawab kebutuhan untuk meyakinkan 

komunikasi yang dapat memacu perubahan masyarakat. 

Radio mempunyai ciri-ciri dan sifat tersendiri, yaitu: 

1. Penyampaian pesan melalui radio dengan menggunakan bahasa 

lain. 

2. Sifatnya santai, orang dapat menikmati radio sambil melakukan 

kegiatan lain. 

3. Karena sifatnya auditori untuk mudah didengar orang 

menyimpulkan dalam bentuk acara yang menarik. 

4. Sifat komunikasinya satu arah. 

5. Arus balik tidak langsung (Onong Uchjana Effendy, 1991: 18-19) 
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Sebagai unsur dari proses komunikasi hal ini sebagai media massa, 

radio mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan media massa lainnya, 

karakteristik yang mengikuti radio siaran antara lain: 

6. Ditujukan pada khalayak luas, heterogen, anonim dan tidak 

terpengaruh kondisi geografis atau sosial maupun kultural. 

7. Auditif yaitu hanya untuk didengar, menyebabkan pola penyajian 

informasi atau berita berjalan sangat cepat, sekilas satu arah. 

8. Kegiatan komunikasi dijalankan secara terancang, terjudul dan 

terorganisasi. 

9. Menghibur. 

10. Bersifat komunikan personal, meskipun berada pada rumpun media 

komunikasi massa (Maricar, 1991:8) 

Radio mempunyai daya kekuatan yang cukup tinggi dalam 

mempengaruhi masa khalayak, sebab penyajiannya dapat didengar tidak 

seperti di surat kabar yang hanya dapat dilihat. Dengan demikian radio dapat 

mencapai publik yang lebih luas lagi ketimbang publik pembaca, sehingga 

banyak orang dapat mendengarkan siaran pengetahuan dan penerangannya 

yang sangat berguna. Penulisan berita untuk radio lebih informal ketimbang 

menulis surat kabar, karena mereka berbicara akan lebih informal dari pada 

mereka yang menulis (Kustadi Suhandang, 1983: 74-75) 

Radio mempunyai beberapa keunggulan yaitu: 
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1. Radio siaran bersifat langsung untuk mencapai pendengar, 

program yang disampaikan tidak mengalami proses yang 

kompleks 

2. Radio siaran menembus jarak dan rintangan, bagaimanapun 

jauhnya sasaran yang dituju, radio dapat mencapainya. 

3. Radio siaran mengandung daya tarik yang disebabkan oleh 

sifatnya yang serba hidup mencakup unsur yang ada di radio 

(musik, kata-kata dan suara atau bunyi-bunyian). (Onong 

Uchjana, 1993: 137-144) 

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut : 

4. Bersifat auditif (hanya dapat didengar) 

5. Melelahkan karena perhatian para pendengar harus dipusatkan 

pada satu saluran suara selama waktu tertentu. 

2.1.2 Radio Siaran Sebagai (Bagian Dari) Komunikasi Massa 

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga 

sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik 

yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan 

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang 

tersedia. 

Radio adalah buah perkembangan teknologi yang memungkinkan suara 

ditransmisikan secara serempak melalui gelombang radio di udara. Sejak 
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awal pemunculannya, radio telah menjadi media komunikasi massa yang 

powerful. Bahkan, radio pernah disebut-sebut sebagai the fifth estate-

kekuatan kelima setelah koran. Namun, seiring dengan perkembangan 

teknologi, maka radio pun mengalami sejumlah perubahan. 

(Indra,Santi,2008:5) 

Radio pada dasarnya adalah media komunikasi massa berbasis suara. 

Semua informasi disampaikan melalui perantaraan suara. Karena itu, talk 

program atau program yang berbasis suara, menjadi andalan radio. Radio 

yang baik, semestinya menyadari kekuatan ini. Sehingga, dalam menyusun 

maupun memproduksi program-programnya, benar-benar mengeksplorasi 

sekaligus mengeksploitasi sumberdaya „suara‟ yang dimiliknya. 

Apapun format yang diusung oleh radio, musik menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari siaran. Ini juga berlaku untuk radio-radio berformat 

talk-program, atau radio yang basisnya adalah informasi dan diskusi. Penyiar 

tidak mungkin berbicara terus-menerus, pendengar juga akan jenuh tanpa 

musik. Dalam radio semacam ini, musik mengisi ruang-ruang ketika kata-

kata sejenak atau dua jenak berhenti. Inilah alasan pertama yang paling 

banyak disebut ketika seseorang ditanya mengapa mereka senang 

mendengarkan radio. (Indra,Santi,2008:45) 

Bicara soal talk-program, paling tidak ada dua jenis program yang 

kerap muncul di radio. Pertama, interview atau wawancara. Kedua, forum-

forum diskusi. Baik interview maupun diskusi bisa bersifat interaktif, yaitu 

mengundang pendengar untuk turut berpartisipasi. Bisa juga bersifat tertutup, 
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tidak interaktif. Dalam diskusi dan wawancara bersifat tertutup, pendengar 

hanya bisa menyimak dialog atau perbincangan yang terjadi di studio.  

Tujuan bisa berbeda-beda dalam setiap wawancara, tetapi efeknya bagi 

radio akan tetap sama. Wawancara yang baik akan meningkatkan kredibilitas 

radio. Wawancara yang buruk, dan pewawancara yang tidak smart, siap-siap 

saja menghadapi kenyataan menurunnya kredibilitas radio. 

Radio siaran dianggap memiliki kekuasaan disebabkan oleh 3 faktor : 

1. Radio Siaran Bersifat Langsung 

Untuk mencapai sasarannya, yakni pendengar, sesuatu hal atau 

program yang akan disampaikan tidaklah mengalami proses yang 

kompleks. Hal ini nampak jelas sekali jika dibandingkan dengan 

penyebaran propaganda dengan pamflet, penyebaran melalui surat kabar, 

penyebaran penerangan dengan majalah, dan lain-lain mediat yang bersifat 

cetak. Tidak demikian dengan radio. Setiap gagasan propaganda tinggal 

menulis di secarik kertas kemudian tinggal membacakan di depan corong 

sebanyak yang diinginkan. Dan pelaksanaannya berlangsung dengan 

mudah. 

2. Radio Siaran Menembus Jarak dan Rintangan. 

Siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu, ruang 

pun bagi radio siaran tidak merupakan masalah. Bagaimanapun jauhnya 

sasaran yang dituju, dengan radio dapat dicapainya. Gunung-gunung, 

lembah-lembah, padang-pasir, maupun lautan luas, semuanya tidak 

menjadi rintangan. 
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3. Radio Siaran Mengandung Daya Tarik 

Daya tarik ini adalah disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat tiga 

unsur, yakni : 

a. Musik  

b. Kata-kata 

c. Efek suara 

Radio siaran tidak hanya memberi hiburan saja, tetapi juga 

penerangan dan pendidikan. Studio radio menyajikan berbagai macam 

program untuk memenuhi selera pendengar. Tulang punggung siaran radio 

adalah musik, karena itu untuk memikat pendengar disajikan musik di 

berbagai acara. Musik untuk ilustrasi, efek suara dan terkadang di tengah-

tengah musik dilancarkan propaganda (Effendy, 1990:75). 

Sebelum adanya televisi, radio menyaingi koran sebagai media 

universal karena khalayak keduanyan tidak banyak berbeda. Radio bisa 

menarik berbagai jenis khalayak karena programnya sendiri bervariasi. 

Sejak adanya televisi, radio lebih sering didengar di luar rumah, misalnya 

di mobil atau tengah melakukan sesuatu. Radio bisa didengarkan sembari 

melakukan hal lain seperti memasak, membaca atau bekerja di kantor 

(Rivers, 2003:302) 

Teknologi-teknologi media yang berubah di Amerika Serikat 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam cara orang menerima informasi 

pertama mereka tentang suatu kejadian berita penting. Televisi yang paling 

sering disebut dan diikuti oleh radio. Mayoritas orang mempunyai kontak 
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langsung dengan televisi atau radio dan kadang-kadang dengan surat kabar 

untuk memperoleh berita. Kejadian-kejadian yang diberitakan menjadi 

perhatian besar bagi orang banyak akan bergerak lebih cepat dan lebih 

jauh dalam sebuah populasi, apapun sumber pertamanya, daripada cerita-

cerita yang kurang emosional. Generalisasi ini mengacu pada yang disebut 

nilai berita (news value). 

Radio siaran tidak jauh dari hiburan musik yang disajikan, dan musik 

pun tidak jauh dari radio siaran karena radio menjadi salah satu media 

promo bagi para pencipta musik maupun penyanyinya sendiri. Radio 

siaran tidak hanya menjadi wadah media promo musik-musik yang 

bernaung dibawah major label namun saat ini radio juga menjadi wadah 

promo bagi musisi indie label. Seperti salah program radio Elfara FM 

Malang yang memiliki satu program siaran “No Major Label” yang 

mengundang para musisi indie untuk datang mengisi program siaran 

dengan talkshow dan jamming, tidak jarang mereka juga memutarkan 

lagu-lagu dari para musisi indie tersebut. 

Indie label merupakan kebalikan dari major label, dimana major label 

adalah perusahaan rekaman yang besar dan sudah mapan. Saat ini, dengan 

perkembangan yang ada, juga maraknya download musik secara ilegal, 

perusahaan tidak lagi bisa mendapat keuntungan dari penjualan. Sehingga 

banyak label rekaman yang akhirnya merangkap jadi manajemen artis. 

Perusahaan besar tentu perputaran uang juga harus besar untuk bisa terus 

berjalan. Maka wajar saja jika pasar yang dituju lebih masal. Dengan 
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begini, sudah menjadi resiko mereka untuk menyediakan dana produksi 

dan promosi yang besar pula jumlahnya. Di sisi lain, resiko bagi artisnya 

adalah, ia harus menjual, dan menjual secara masal, kalau tidak, tentu 

perusahaan jadi tidak balik modal. Tidak hanya dana, support system ini 

termasuk urusan distribusi, sehingga artis tidak perlu repot mengurus 

penyebaran karyanya baik fisik maupun digital, semua sudah diurus 

perusahaan. Juga, jaringan perusahaan major label juga sangat luas, 

sehingga lebih mudah bagi artis major label untuk mendapat spot di acara 

TV, wawancara, awarding, dsb. 

Sedangkan indie label memperjuangkan musik yang mereka mainkan 

tanpa ingin diintervensi kepentingan bisnis perusahaan besar, lebih 

memilih jalur yang fokus pada pasar niche dan komunitas. Dengan 

begitu, modalnya relatif lebih kecil dan mereka lebih leluasa bergerak 

menentukan langkah. Dengan tidak adanya support dari perusahaan 

besar, otomatis dana promo juga tidak besar. Tetapi saat ini untungnya 

sudah ada media seperti YouTube dan Twitter yang sangat powerful jika 

digunakan dengan tepat. Untuk distribusi, artis indie bisa saja melakukan 

sendiri, tapi terlalu repot, pilihan lain adalah bekerjasama dengan label-

label yang memiliki jaringan distribusi. Kerjasama semacam ini disebut 

titip edar. Artis indie harus siap bekerja sendiri dalam mempromosikan 

musiknya. Dalam hal ini, komunitas sangatlah penting. (Sumber:Vokal 

Plus) 
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2.2 Fungsi Siaran 

Pola isi siaran merupakan pengejawantahan dari fungsi media, yaitu 

pemberi informasi, mendidik, menghibur. Merujuk pada UU Nomor 40 

tahun 1999 tentang pers (dimana media penyiaran termasuk di dalamnya) 

disebutkan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai : 

1. Media informasi, yaitu pers memberi dan menyediakan informasi 

tentang peristiwa yang terjadi  kepada masyarakat, dan 

masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi. 

2. Media pendidikan, yaitu pers sebagai sarana pendidikan massa 

(mass education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung 

pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan 

wawasannya. 

3. Media hiburan, yaitu pers juga memuat hal-hal yang bersifat 

hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan 

artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita 

bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok dan 

karikatur. 

4. Media kontrol sosial, terkandung makna demokratis yang 

didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

- Social Participation yaitu keikutsertaan rakyat dalam 

pemerintah. 

- Social Responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah 

terhadap rakyat. 

- Social Support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah. 
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- Social Control yaitu control masyarakat terhadap tindakan-

tindakan pemerintah. 

Pada prakteknya isi siaran dikembangkan secara umum sebagai 

siaran informasi dan siaran hiburan, meskipun kemudian dikembangkan 

juga siaran infotainment dan edutainment. Siaran informasi merupakan 

siaran pemberitaan yang dipahami juga sebagai bentuk praktek jurnalisme 

/ pers, dalam hal ini jurnalisme penyiaran (Maricar, 2001:5). 

2.3 Komunikasi Massa 

Komunikasi adalah istilah yang begitu populer dewasa ini. Komunikasi 

sebenarnya bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga seni bergaul. Agar kita 

dapat berkomunikasi efektif, kita dituntut tidak hanya memahami prosesnya, 

tapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif (Kincaid dan 

Schramm, 1997: 2). (Deddy, 2005:viii) 

Pengertian komunikasi massa, merujuk kepada pendapat Tan dan 

Wright, dalam Liliweri.1991, merupakan bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh 

(terpencar), sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. 

(Elvinaro,Lukiati, 2004:3) 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner (Rakhmat, seperti yang disitir Komala, dalam Karlinah, dkk. 1999), 

yakni: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang (mass communication is messages 
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communication through a mass medium to a large number of people). Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus 

menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan 

kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang 

dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan 

media massa, maka itu bukan komunikasi massa. Media komunikasi yang 

termasuk media massa adalah radio siaran, dan televisi – keduanya dikenal 

sebagai media elektronik; surat kabar dan majalah – keduanya disebut sebagai 

media cetak; serta media film. Film sebagai media komunikasi massa adalah 

film bioskop. (Elvinaro,Lukiati, 2004:3) 

Menurut Dominick (2000), fenomena terbentuknya selebriti di bidang 

keartisan atau pakar di bidang politik, ekonomi, komunikasi daln lainnya, 

tidak terlepas dari peran yang dimainkan komunikasi massa dalam kehidupan 

masyarakat. Begitupun dalam bidang produk kehidupan kebutuhan hidup. 

Kita mengetahui di mana supermarket yang menyediakan barang yang kita 

perlukan karena adanya iklan pada media massa. Melalui komunikasi massa 

kita menjadi tahu berbagai macam informasi. (Elvinaro,Lukiati, 2004:13) 

Tak pelak lagi komunikasi melalui media massa sudah menjadi bagian 

dari kehidupan kita. Kita mendengarkan radio siaran ketika mengendarai 

mobil atau tinggal di rumah, membaca surat kabar pada pagi dan sore hari, 

menonton televisi pada malam hari, walaupun motif kita menerpakan diri 

pada isi media berbeda-beda. 
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2.3.1 Fungi Komunikasi Massa  

Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut Dominick (2001), 

ialah sebagai berikut : 

a. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama 

(1) warning of beware surveillance (pengawasan peringatan); (2) 

instrumental surveillance (pengawasan instrumental). 

Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya 

gunung merapi, kondisi efek yang memprihatinkan, tayangan inflasi 

atau adanya serangan militer. Sebuah stasiun televisi mengelola 

program untuk menayangkan sebuah peringatan atau menayangkan 

dalam jangka panjang. Sebuah surat kabar secara serial memuat bahaya 

polusi udara dang pengangguran. Kendati banyak informasi yang 

menjadi peringatan atau ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat 

oleh media, banyak pula orang yang tidak mengetahui tentang ancaman 

itu. 

Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau 

penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu 

khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Berita tentang film apa yang 

sedang dimainkan di bioskop, bagaimana harga-harga saham di bursa 

efek, produk-produk baru, ide-ide tentang mode, resep makanan dan 

sebagainya, adalah contoh-contoh pengawasan instrumental. 
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b. Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media 

massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan 

penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri 

media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau 

ditayangkan. 

Tujuan penafsiran media ingin mengajak para pembaca atau 

pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut 

dalam komunikasi antarpersonal atau komunikasi kelompok. 

c. Linkage (Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu. 

d. Transmission of values (Penyebaran Nilai-Nilai) 

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut 

sosialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu kepada cara, di mana 

individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang 

mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar dan dibaca. 

Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak 

dan apa yang diharapkan mereka. Dengan perkataan lain, media 

mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk 

menirunya. 
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e. Entertainment (Hiburan) 

Fungsi dari media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya 

adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena dengan 

membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat 

membuat pikiran khalayak segar kembali. (Elvinaro,Lukiati, 2004:15) 

2.3.2 Efek Komunikasi Massa 

Efek komunikasi massa menurut Keith R. Stamm dan John E. Bowes 

(Nurudin,2007:206) membagi menjadi dua yaitu : 

1. Efek Primer 

Efek primer meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. 

2. Efek Sekunder 

Efek sekunder meliputi perubahan tingkat kognitif (perubahan, 

pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan 

memilih) 

2.4 Teori Jarum Hipodermik 

Model ini muncul selama dan setelah Perang Dunia 1. Dalam bentuk 

eksperimen, penelitian dengan model ini dilakukan Hovland dkk. Untuk 

meneliti pengaruh propaganda sekutu dalam mengubah sikap. Asumsi 

model ini adalah komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, 

media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikan. Disebut model 

jarum hipodermik karena dalam model ini dikesankan seakan-akan 

komunikasi “disuntikkan” langsung ke dalam jiwa komunikan. 

Sebagaimana obat disimpan dan disebarkan dalam tubuh sehingga terjadi 



20 
 

perubahan dalam sistem fisik, begitu pula pesan-pesan persuasif merubah 

sistem psikologis. Model ini banyak digunakan untuk penelitian-penelitian 

persuasi. Pada umumnya model ini bersifat satu arah (Rakhmat, 1984: 62-

63). 

Menurut Jalaludin (1998: 63) mengatakan bahwa variabel-variabel 

komunikasi dalam Model Jarum Hipodermik ditunjukkan dengan : 

1. Variabel komunikator : kredibilitas (keahlian dan kejujuran), daya 

tarik dan kekuasaan; mengukur apakah komunikan tunduk atau 

tidak terhadap apa yang disampaikan media. 

2. Variabel pesan terdiri dari struktur pesan; ditunjukan dengan pola 

penyimpulan (tersirat dan tersurat), gaya pesan dan appeal pesan; 

mengacu pada motif-motif psikologis dikandung pesan. 

3. Variabel media berupa media elektronik (radio, televisi, video, 

tape recorder), media cetak (majalah, surat kabar, buletin), atau 

saluran interpersonal (ceramah, diskusi, kontak, dan sebagainya). 

Variabel antara ditunjukkan dengan perhatian dan pengertian serta 

penerimaan. Perhatian diukur dengan sejauh mana komunikan 

menyadari adanya pesan, pengertian diukur dengan sejauh mana 

komunikan memahami pesan, penerimaan dibatasi pada sejauh 

mana komunikan menyetujui gagasan yang dikemukakan 

komunikan. 

4. Variabel efek diukur pada segi kognitif (perubahan pendapat, 

penambahan pengetahuan, perubahan kepercayaan), segi afektif 
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(sikap, perasaan, kesukaan), dan segi behavioral (perilaku atau 

kecenderungan perilaku). 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang diteliti adalah variabel 

pesan, dalam hal ini variabel terpaan pesan dan efek. 

 

2.5 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2009:64). Dari definisi 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini, yaitu : 

Ho : Tidak ada pengaruh terpaan program siaran radio terhadap 

motivasi pendengar 

Hi  : Ada pengaruh terpaan program siaran radio terhadap 

motivasi pendengar 

 

2.5.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual mendefinisikan suatu konstruk dengan cara 

menghubungkan satu konstruk lainnya. Tujuannya adalah membatasi 

persoalan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini definisi konseptualnya 

adalah :  
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1. Terpaan Program  

Terpaan merupakan frekuensi kemunculan informasi yang dilihat 

seseorang yang diharapkan menghasilkan efek tertentu.  

Terpaan merupakan dimana seseorang terkena dampak ketika 

membaca, melihat atau mendengar pesan dari sebuah media, yaitu 

berupa perubahan kognitif. Terpaan program siaran adalah 

ketertarikan antara media dan audiens yang terkena dampak dari 

pesan-pesan yang ditayangkan melalui sebuah program siaran, yang 

pada akhirnya terjadi perubahan kognitif pada diri audiens tersebut. 

Keberhasilan media dapat diukur dari frekuensi durasi, serta atensi 

terhadap tayangan tersebut. 

Menurut Oemar Hamalik (1987) terpaan adalah frekuensi 

seseorang untuk mendengarkan radio, membaca surat kabar dan 

menonton televisi. Sedangkan menurut Onong U Effendi (1989;124) 

memberi arti terpaan adalah keadaan terkena pada khalayak oleh 

pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa. Jadi dapat 

disimpulkan disini adalah frekuensi mendengar program siaran “no 

major label”.  

2. Motivasi 

Kata motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti 

menggerakkan. Sedangkan arti kata motivation adalah pemberian motif, 

menimbulkan motif atau hal yang menimbulkan semangat atau dorongan 

bagi seseorang atau dapat pula diartikan sebagai faktor yang mendorng 

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. 
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Motivasi juga merupakan sebuah dorongan mental yang menggerakkan 

semua perilaku manusia. Di dalam motivasi terdapat keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan serta mengarahkan sikap dan 

perilaku (Mudjiono,2009) (dalam Hasibuan, M.S.P., 2014). 

Menurut Mc Donald  motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feelings” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dengan pengertian yang 

dikemukakan Mc.Donald ini mengandung tiga elemen penting (Sardiman 

A.M.,2004) , yaitu : 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi 

padar diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi 

akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem 

“neurphysiological” yang ada pada organisme manusia. Karena 

menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu 

muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa atau “feelings”, 

afeksi seseorang. Dalam hal ini memtivasi relevan dengan 

persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah-laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, 

yakni tujuan. Motivasi memang dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena terangsang/ terdorong oleh adanya 
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unsur lain, dalam ini adalah tujuan. Tujuan ini akan 

menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi 

itu sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya 

suau perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan 

bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, 

untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong 

karena adanya tujuan kebutuhan atau keinginan. 

Dorongan dalam diri manusia yang muncul untuk melakukan sesuatu 

tentunya mempunyai tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk 

mencapai sesuatu yang diinginkan itu memerlukan dorongan yang kuat 

atau motif yang kuat. Motif yang kuat itulah disebut dengan motivasi. Jadi 

motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah bermacam-macam.ada 

beberapa bentuk dan cara ntuk menumbuhkan motivasi (Sardiman 

A.M.,2004) , antara lain : 

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan 

belajarnya. Banyak siswa belajar, yang utama justru utuk 

mencapai angka/nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport 

angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik itu merupakan 

motivasi yang sangat kuat. 
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2. Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah 

selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, 

mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang 

dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. 

3. Saingan atau kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunkana sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar. Persaingan, baik persaingan 

individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan 

prestasi. 

4. Ego-involment 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan 

sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, 

adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

5. Memberi ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan 

ada ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga 

merupakan sarana motivasi. 

6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong seseorang untuk lebih giat belajar. 

Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, 
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maka ada motivasi pada diri sesorang tersebut untuk terus 

belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

7. Pujian  

Apabila seseorang yang sukses dan berhasil menyeleasaikan 

tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah 

bentuk reinforcement yang posistif dan sekaligus merupakan 

motivasi yang baik. Dengan pujian yang tepat akan memupuk 

suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar 

serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

8. Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar.hal ini akan lebih baik,bila dibandingkan 

segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk 

belajar berarti pada diri seseorang itu memang ada motivasi 

untuk belajar,sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih 

baik. 

10. Minat  

Motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. 

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga minat 

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang 

pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai 
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dengan minat. Mengenai minat ini antara lain dapat 

dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut : 

1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang 

lampau 

3) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang 

baik 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

11. Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima seseorang, 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat 

berguna menguntungkan, makan akan timbul gairah untuk 

terus belajar. 

2.5.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel 

diukur. Cara mengukur suatu variabel langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan variabel (konsep) apa yang akan diukur 

2. Membuat definisi konsetual (pengertian) variabel 

3. Menetapkan jenis dan jumlah indikator variabel tersebut, 

berdasarkan definisi konseptual variabel yang telah dibuat 

sebelumnya. Indikator merupakan konsep-konsep internal (tanda-

tanda, gejala) dari variabel tersebut. 
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4. Membuat kuisioner, berdasarkan indikator-indikator tersebut. 

(Hamidi, 2007:142) 

 

1. Terpaan program siaran “no major label” pada radio elfara fm 

(variabel X) 

Berikut adalah indikator dari terpaan program siaran “no major 

label” pada radio elfara fm : 

a. Frekuensi responden mendengarkan program siaran “No Major 

Label” 

b. Intensitas responden dalam mendengarkan program siaran “No 

Major Label” 

c. Tingkat perhatian dalam mendengarkan program siaran “No 

Major Label” 

2. Motivasi dalam membentuk band indie (variabel Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas, keberadaan variabel ini sebagai 

variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah 

motivasi pendengar (Y), indikator pengukuran dari variabel ini adalah: 

a. Memberi angka  

- Ada prestasi yang didapat saat mempunyai band indie. 

b. Saingan atau kompetisi 
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- Keinginan untuk bersaing dengan band indie lain

dalam hal prestasi dan juga lagu ciptaannya dengan

band indienya nanti.

c. Ego-involment

- Ingin menciptakan lagu ciptaan sendiri sebagai salah

satu hasil kerja keras dalam bermain musik.

d. Memberi ulangan

- Mengikuti perlombaan band-band indie

e. Mengetahui hasil

- Bertambahnya pengetahuan tentang band indie dari

program “No Major Label”

f. Pujian

- Komentar positif dari lingkungan sekitar saat ingin

membentuk band indie.

g. Hasrat untuk belajar

- Belajar bermain alat musik

h. Minat

- Tertarik terhadap dunia band indie

i. Tujuan yang diakui

- Diundang ke program siaran “No Major Label”

bersama grup band indienya.


