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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan komunikasi massa sekarang ini sangat pesat, ini dapat 

dilihat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dari 

mediaelektronik dan cetak. Semua media massa umumnya mempunyai fungsi 

yang sama yaitu sebagai alat memberikan informasi artinya melalui isinya 

seseorang dapat mengetahui, memahami sesuatu dan salah satu media komunikasi 

massa berupa radio. 

Komunikasi dalam media massa yang berlangsung dua arah dan diwarnai 

hubungan timbal balik yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat, 

karena media tersebut dapat menampilkan program. Program acara yang menarik 

sehingga dapat diminati masyarakat secara umum. 

Program acara radio sangat beragam, format isi siaran, gaya siaran dan 

bahasa siaran semua itu diselaraskan dengan visi, misi, dan target pendengar. 

Selain itu, program radio juga disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, atau 

selera pendengar. Sehingga program radio tidak akan terlepas dari komersial 

sebab acara yang ditayangkan radio selalu harus ada nilai jual bagi pendengarnya 

sehingga acara yang ditayangkan sesuai dengan keinginan masyarakat, sebab 

masyarakat cendrung memilih program acara yang mereka anggap bagus hal ini 

sangan erat kaitannya dengan minat 

Minat adalah suatu gejala psikis atau jiwa yang sangat berkaitan dengan 

objek atau aktivitas terhadap perasaan senang pada suatu individu. Menurut 

Slameto minat adalah suatu rasa ketertarikan yang lebih pada suatu hal atau 

aktifitas tanpa ada menyerah. Minat pada dasarnya adalah keterarikan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri, semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut maka semakin besar minat pada sesuatu.
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Program radio terdiri dari acara pemutaran lagu (music program), obrolan 

atau bincang–bincang (talkshow), dan program berita (news program). Dan 

acaranya dapat dinikmati dalam segala suasana dan tempat 

misalnya sambil tidur-tiduran, sambil mengendarai mobil, sambil menyelesaikan 

tugas dan sebagainya Informasi dan hiburan sudah menjadi kebutuhan manusia 

dalam kehidupan sehari-harinya untuk memperoleh ilmu dan menambah 

wawasannya serta infomasi
2
. 

Untuk itu radio berusaha untuk bertahan hidup dan harus mampu bersaing 

untuk memperoleh predikat yang terbaik dari pendengarnya, dengan sajian–sajian 

program yang menarik dan salah satu daya pikat yang dimanfaatkan radio siaran 

untuk menarik pendengar agar tetap setia di frekwensinya dengan dengan 

menyajikan hiburan dan informasi. 

Dalam posisinya sebagai konsumen, keberadaan khalayak merupakan 

barang dagangan atau komoditi dari pihak industri media untuk ditawarkan  

kepada pengiklan. Dengan kata lain, eksistensi industri penyiaran radio swasta 

sangat tergantung pada dukungan khalayak. Semakin besar jumlah khalayak yang 

bisa diklaim sebagai miliknya, semakin besar pula kue iklan yang akan diraupnya. 

Sebaliknya, industri penyiaran radio yang ditinggalkan khalayak pasti terancam 

bangkrut.  

Terlebih jika siaran radio masih menggunakan frekuensi sebagai ranah 

publik (public domain), hak khalayak untuk mendapatkan layanan yang 

berkualitas dilindungi oleh undang-undang. Khalayak dalam statusnya sebagai 

warga negara berhak memrotes stasiun penyiaran radio yang tidak memberi porsi 

bagi terlaksananya fungsi sosial media massa. Sayangnya, posisi khlayak sebagai 

pemangku kepentingan hanya dapat diperjuangkan di lembaga penyiaran publik 

dan penyiaran komunitas. Sedangkan dalam konteks penyelenggaraan penyiaran 

radio swasta, posisi khalayak lebih ditempatkan sebagai konsumen. 

Radio Eljohn merupakan radio lokal yang Terhitung Mulai Tanggal 1 

Maret 2016 "Radio Cendana FM" Telah berubah Nama Panggilan di udara 
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Menjadi "Radio El John Fm Pekanbaru". Dan untuk format siaran dan legalitas 

tetap tidak ada peruberubahan. dengan frekwensi FM 102,6. 

Salah satu program radio adalah music yang berfungsi sebagai sarana 

hiburan antar masyarakat, tidak hanya mendengarkan musik saja tetapi juga 

mencari info ringan seperti tips kesehatan atau gaya hidup dan kirim-kirim salam. 

Menurut Morissan) program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan 

untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan.
3
 

Dengan banyaknya pilihan acara yang benuansa hiburan di Radio Eljohn 

diharapkan dapat memenuhi hasrat dan selera pendengar di wilayah Riau 

khususnya Mahasiswa/i Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab kota Pekanbaru. 

Universitas Abdurrab, yang sering disingkat dengan nama UNIVRAB 

adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kampus utamanya terletak di 

di jalan Riau Ujung NO.73 Tampan, Kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru saat ini 

telah banyak stasiun siaran radio yang menyajikan beragam acara, diantaranya 

yaitu radio Aditiya, Radio RBT, Radio Smart FM, dan lain-lain. sehingga radio 

Eljohn tidak lagi menjadi pilihan utama bagi para pendengar khususnya 

mahasiswa/i Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab. 

Mengingat pogram siaran radio Eljohn tidak lagi menjadi pilihan utama 

yang disebabkan pendengar saat ini bisa mencari hiburan lainnya yang disajikan 

oleh banyak stasiun TV, stasiun radio dan perkembangan internet. Penyiar pun 

tidak bisa “memaksa” pendengar stay tune di gelombang yang sama tiap saat. 

Pendengar merupakan sasaran komunikasi massa melalui media radio 

siaran. Komunikasi dapat dikatakan efektif, apabila pendengar terpikat 

perhatiannya, tertarik terus minatnya, mengerti, tergerak hatinya dan melakukan 

kegiatan yang diinginkan pembicara.
4
  

Dalam pemahaman pada saat ini, pendengar  radio bukan lagi objek yang 

menggunakan telinga untuk menyimak sebuah acara. Pendengar juga 
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menggunakan nalar pikiran dan sekaligus empati dalam memilih siaran radio. Jika 

program yang disiarkan radio tidak sesuai, maka sikap mereka tidak sekedar 

memindahkan frekuensi kegelombang siaran lain, tetapi akan bersikap antipasti 

terhadap stasiun yang dinilai mengecewakan. 

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dari 

itu penulis tertarik untuk mengembangkan kedalam tulisan ilmiah dengan judul “ 

Minat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab Dalam 

Mendengarkan Radio Eljohn 102,6 Fm Pekanbaru” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul ini rumusan masalah yang akan di teliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah minat mahasiswa Universitas Abdurab dalam 

mendengarkan radio Eljohn 102,6 Fm pada saat ini. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa/i dalam mendengarkan radio. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan atau bahan 

evaluasi permasalahan serupa. 

b. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan masukan demi pengembangan ilmu komunikasi khususnya 

dibidang penyiaran (Broadcasting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

D. Sistematika Penulisan 

BAB I :  Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan o

 judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan o

 penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II :  Kajian Teori dan kerangka berpikir. Pada bab ini akan diuraikan o

 tentang kajian teori,kajian terdahulu,dan kerangka pikir. 

BAB III :  Metodologi penelitian merupakan bab yang menjelaskan tentang o

 jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, o

 sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data 

BAB IV :  Penyajian data 

BAB V :   Hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI : Kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


