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ABSTRAK 

 

Nama   : Khairunnas 

Jurusan :Ilmu Komunikasi 

 

Minat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab Dalam 

Mendengarkan Radio Eljohn 102,6 Fm Pekanbaru 

 

Dari sudut pandang teori uses and gratification, posisi khalayak menjadi subyek yang 

menentukan jenis media yang akan dipergunakan dan memilih jenis program yang 

akan diakses. Dalam kaitan dengan siaran radio, khalayak dapat diposisikan sebagai 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki hak untuk melakukan komplain 

jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. 

Dengan demikian, keberadaan khalayak sangat menentukan hidup matinya stasiun 

penyiaran swasta. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kuantitatif. 

Dan menggunakan model skala Likert. Setiap pertanyaan diungkapkan dengan kata-

kata. Dikarenakan instrument analisis kebutuhan yang digunakan adalah angket 

dengan skala Likert. Maka berkenaan dengan analisis data skala Likert, data yang 

diperoleh disajikan dengan bentuk tabel dengan tujuan untuk mengetahui persentase 

dan frekuensi masing-masing alternatif jawaban serta untuk memudahkan dalam 

membaca data. Hasil angket dianalisis dengan cara mencari persentase masing-

masing pernyataan untuk tiap pilihan jawaban, yaitu dengan menggunakan rumus. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari 6 Unsur yang mempengaruhi minat 

mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab mendengarkan Radio Eljohn 

adalah sebagai berikut : (1) Minat mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 

Abdurab dalam mendengarkan siaran Radio Eljohn berdasarkan program lebih 

banyak di pengaruhi oleh Faktor programnya yang menghibur dengan angka 

persentase 2,79 %, (2) berdasarkan waktu mendengarkan lebih dipengaruhi oleh 

faktor waktu senggang dengan angka persentase 2,77 %, (3) berdasarkan penyiar 

dipengaruhi oleh penyiarnya yang ramah dan humoris dengan persentase 4,19 %, (4) 

paling banyak responden mendengarkan Eljohn karena musiknya yang selalu update 

dengan angka persentase 3,08 %, (5) paling banyak responden mendengarkan Eljohn 

karena kualitas penerimaannya bersih dengan angka persentase 4,00 % dan, (6) paling 

banyak responden ikut berpartisipasi dalam tiap acara Eljhon dengan angka 

persentase 2,70 %. Secara umum, enam variabel tersebut mendasari minat mahasiswa 

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab dalam mendengarkan Radio Eljohn, dan 

pada penelitian ini diperoleh angka persentase 30,63 %, yang artinya minat 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab dalam mendengarkan Radio 

Eljohn dapat dikatakan “sangat rendah”. 
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