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Beragamnya acara di Radio mempunyai dampak bagi mahasiswa, baik itu 

dampak yang positif maupun negatif. Banyaknya pilihan acara mulai dari hiburan, 

informasi dan pendidikan maka mahasiswa jurnalistik lebih cepat dan mudah 

mendapatkan informasi khususnya masalah perempuan dengan mendengarkan radio. 

Meski keberadaan radio Kosmonita FM diasumsikan sebagai sebuah obsesi untuk 

memberikan suguhan yang lain lewat program-program acaranya, namun kini dapat 

dipastikan khalayak pendengarnya memiliki perasaan atau sikap yang berbeda 

terhadap pesan yang diterimanya. Dari situlah penulis ingin mengetahui bagaimana 

persepsi mahasiswa terhadap isi pesan siaran radio yang bersegmentasi perempuan 

(Kosmonita FM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi pesan siaran 

radio yaitu dengan menjelaskan dan memaparkan pemikiran mahasiswa dalam proses 

penerimaan dan pemaknaan suatu pesan, serta untuk memperoleh gambaran tentang 

persepsi mahasiswa terhadap isi pesan siaran radio. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FISIP Jurusan Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Angkatan 2001 dan 2002 dengan jumlah 122 

mahasiswa. Teknik pengambilan sampel adalah purposif sampling. Purposive 

sampling memandang bahwa individu-individu tertentu saja yang dapat mewakili 

(menurut pendapat peneliti sendiri) dan juga berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Winarno Surahmad. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah mahasiswa FISIP 

konsentrasi jurnalistik angkatan 2001-2002 yang masih aktif kuliah, mahasiswa 

jurnalitik yang pernah mendengarkan siaran female radio, mahasiswa yang berumur 

21 tahun keatas yang masih kuliah, dengan alasan pada usia ini seorang mahasiswa 

mempunyai kemampuan berpikir lebih sempurna dan bersikap realitas terhadap 

lingkungannya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 mahasiswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu diarahkan 

untuk menggali, mengidentifikasi dan memahami pemaknaan dan penerimaan pesan 

oleh mahasiswa. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan angket, 

wawancara sebagai data sekunder, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan sosial sebanyak 70 % dan 

berisi tentang informasi atau berita sebanyak 65 % yang banyak digemari dan 

dikonsumsi atau didengarkan oleh mahasiswa. Dari data hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap isi pesan siaran radio adalah 

positif sebagai suatu perkembangan yang baik bagi kalangan mahasiswa  

 


