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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Dalam suatu penelitian, teori berperan untuk mendorong pemecahan suatu 

permasalahan dengan jelas dan sistematis. Hal ini sangat berkaitan erat dengan 

pengertian teori yakni serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan 

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara 

merumuskan antar konsep. Adapun teori-teori yang relevan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Pengertian Minat  

Minat yang dalam bahasa inggris disebut interest, dalam komunikasi 

pemasaran berarti indikator atas ketertarikan pelanggan potensial terhadap produk 

atau jasa tertentu. Minat adalah prasyarat sebelum pembelian. Tanpa minat, hanya 

ada sedikit kemungkinan untuk mengembangkan siklus pembelian.
7
 

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada 

sesuatu objek atau kecenderungan menyenangi sesuatu objek.
8
 

Dalam menjalankan fungsinya minat berhubungan erat dengan pikiran dan 

perasaan. Perubahan minat memilih dan mengambil keputusan disebut keputusan 

kata hati.
9
 

2. Karateristik Minat  

Menurut Walgito
10

 karakteristik minat adalah sebagai berikut :  

a) Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek 

b) Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek itu 

c) Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

Menurut pendapat diatas yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir 

yaitu unsur pengharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu 

                                                 
7 Alex Sobur, Psikologi Umum, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm 512 
8 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 109 
9 Heri, P, Pengantar Perilaku Manusia, Jakarta, EGC.1998, hlm 12 
10 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi Offset, 1997, hlm 4 
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yang menjadi minatnya. Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil 

pengalaman yang tumbuh dan dianggap bernilai oleh individu dan merupakan 

kekuatan yang mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu. 

Pengalaman yang dianggap bernilai merupakan faktor yang turut membuat 

minat pada diri individu. Pengalaman memberikan motivasi serta kekuatan pada 

diri individu untuk melakukan sesuatu. Menurut H.C. Witherington yang dikutip 

Arikunto
11

 Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah 

atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya. Batasan ini lebih 

memperjelas pengertian minat tersebut dalam kaitannya dengan perhatian 

seseorang.  

Perhatian adalah pemilihan suatu perangsang dari sekian banyak 

perangsang yang dapat menimpa mekanisme penerimaan seseorang. Orang, 

masalah atau situasi tertentu adalah perangsang yang datang pada mekanisme 

penerima seseorang, karena pada suatu waktu tertentu hanya satu perangsang yang 

dapat disadari. Maka dari sekian banyak perangsang tersebut harus dipilih salah 

satu. Perangsang ini dipilih karena disadari bahwa ia mempunyai sangkut paut 

dengan seseorang itu.  

Kesadaran yang menyebabkan timbulnya perhatian itulah yang disebut 

minat. Berdasarkan pengertian dimuka maka unsur minat adalah perhatian, rasa 

senang, harapan dan pengalaman. 

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Timbulnya Minat 

Menurut Crow and Crow dalam Killis
12

, ada tiga faktor yang menimbulkan 

minat yaitu Faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial dan 

faktor emosional yang ketiganya mendorong timbulnya minat, pendapat tersebut 

sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono
13

, faktor-faktor yang menimbulkan 

minat dapat digolongkan sebagai berikut : 

                                                 
11

 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm 100 
12

 John Killis, Hubungan Minat Kerja, Motivasi Ekstrinsik dan Bimbingan dalam 

Pelajaran dengan Kecakapan Kerja Teknik Listrik Lulusan STM pada Industri-industri DIY. 

Tesis,  Jakarta, Fakultas Pasca Sarsana IKIP Jakarta, 1988, hlm 26 
13

 Sudarsono, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, LP3S, Jakarta, 1980, hlm 12 
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a. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

b. Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong 

oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, 

perhargaan dari lingkungan dimana ia berada. 

c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam 

menaruh perhatian terhadap sesuat kegiatan atau objek tertentu. 

Jadi berdasarkan dua pendapat diatas faktor yang dapat menimbulkan 

minat ada tiga yaitu dorongan dari diri individu, dorongan sosial dan motif dan 

dorongan emosional. Timbulnya minat pada diri individu berasal dari individu, 

selanjutnya individu mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang 

menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional. 

4. Cara Mengukur Minat 

Secara skematis cara mengukur minat dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1 : Proses terbentuknya minat 

 

  

 

Dari gambar tersebut, dapat dipahami bahwa pada awalnya sebelum 

terlibat di dalam suatu aktivitas, orang mempunyai perhatian terhadap suatu objek, 

dengan adanya perhatian lalu timbul keinginan untuk terlibat di dalam aktivitas. 

Minat kemudian mulai memberikan daya tarik lewat bayangan pengalaman yang 

menyenangkan dengan hal-hal tersebut. Sehingga membuat orang ingin terlibat 

dalam aktivitas lanjutan. Proses minat tersedia dalam :   

a. Motif (alasan, dasar, pendorong) 

b. Perjuangan motif   

Sebelum mengambil keputusan pada batin terdapat beberapa motif yang 

bersifat hukum dan rendah dan disini harus dipilih.  

 

 

 

 

   Minat 

 

Perhatian 

 
Keterlibatan 
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c. Keputusan   

Inilah yang sangat penting yang berisi pemilihan antara motif – motif 

yang ada dan meninggalkan kemungkinan yang lain sebab tidak sama 

mungkin seseorang mempunyai macam – macam keinginan pada waktu 

yang sama.   

d. Bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil (Heri, P)
14

 

5. Fungsi Minat 

Crow and Crow 
15

 menyatakan ”....the word interested may be used to the 

motivatoring force which courses and individual to give attenrion force person a 

thing or activity.” 

Pendapat disini dimaksudkan bahwa perhatian kepada seseorang, sesuatu 

maupun aktivitas tertentu, sementara ia kurang atau bahkan tidak menaruh 

perhatian terhadap seseorang, sesuatu atau aktivitas tertentu sementara ia kurang 

atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap seseorang, sesuatu atau aktivitas 

yang lain.  

Dari uraian tersebut dengan adanya minat memungkinkan adanya 

keterlibatan yang lebih besar dari objek yang bersangkutan. Karena minat 

berfungsi sebagai pendorong yang kuat. Minat adalah kecenderungan seseorang 

untuk memilih dan melakukan aktivitas dibandingkan aktivitas yang lain karena 

ada perhatian, rasa senang dan pengalaman. 

6. Macam – Macam Minat   

Minat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :   

a) Minat primitif atau biologis   

Minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan jasmani berkisar pada 

soal makanan, comfort, dan aktifitas.  Ketiga hal ini meliputi. 

kesadaran tentang kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang dengan 

langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan 

organisme. 

 

                                                 
14

 Heri, P, Pengantar Perilaku Manusia. Jakarta, EGC,  1998 
15

 Alice Crow, Lester D, Crow, 1973, Psikologi Pendidikan, Surabaya,  PT, Bina Ilmu, 

hlm 153 
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b) Minat kultural atau sosial   

Minat   yang  berasal dari perbuatan belajar yang  lebih  tinggi  tarafnya. 

Orang yang benar-benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang 

benar-benar luas terhadap hal-hal yang bernilai. 

7. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Minat   

Beberapa hal yang berkaitan dengan minat diantaranya adalah jika makin 

sulit suatu tugas makin besar minat dan tenaga  untuk menyelesaikan tugas itu, 

pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan bersama-sama menumbuhkan minat.
16

   

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi minat seseorang adalah 

pekerjaan, sistem pendukung, pribadi individu. 

8. Defenisi Khalayak siaran radio  

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan 

cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). 

Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat 

ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan 

medium pengangkut (seperti molekul udara).  

Sejarah radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio 

yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio 

ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinyu baik melalui modulasi 

amplitudo (AM), maupun modulasi frekuensi (FM). Metode pengiriman sinyal 

seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi 

ditemukanlah internet, dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi 

sinyal radio.  

Guglielmo Marconi pada 1895, berhasil mengirim sinyal komunikasi radio 

dengan gelombang elektromagnet sejauh , 1,5 km. Tahun 1901, sinyal dari 

perangkat radio Marconi mampu melintasi Samudera Atlantik dari Inggris ke 

Newfoundland, Kanada dan dunia inovasi radio mencatat nama Guglielmo 

Marconi, sebagai penemu radio. 

                                                 
16 Heri, P, Pengantar Perilaku Manusia, Jakarta, EGC, 1998, hlm 14 
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Memproduksi program radio pada hakekatnya sama dengan memasak 

untuk warung makan atau restoran. Pihak pengusaha tentu selalu memikirkan, 

jenis makanan apa yang akan dijual, apakah ada restoran lain yang menyediakan 

menu sama,   cita rasa seperti apa yang dapat memuaskan pembeli, dan daya tarik 

apa yang bisa membuat orang mampir di restorannya? Demikian pula halnya yang 

perlu dilakukan oleh produser program siaran radio. Dia perlu memulai dengan 

mengajukan pertanyaan, siapa khalayak yang akan dilayani, apa yang mereka 

butuhkan, apa kesukaan mereka, dan bagaimana membuat mereka tertarik untuk 

mendengarkan program yang akan dibuat.  

Apa perbedaan permasalahan yang dihadapi pengusaha restoran dengan 

produser program siaran radio ketika menghadapi khalayak? Bagi pengusaha 

warung makan atau restoran, target sasaran mereka sangat jelas, yaitu siapa saja 

yang sedang lapar dan atau mereka yang hobi kuliner. Karena makan merupakan 

kebutuhan pokok manusia, otomatis semua orang dapat dibayangkan sebagai 

target sasarannya. Penajaman segmen biasanya dilakukan dengan memilih 

kelompok sosial atas, menengah, ataukah bawah; atau berdasar lingkungan 

sosiologis masyarakat desa, pinggiran, atau kota.  

Sedangkan bagi pemilik dan awak radio, tidaklah mudah menentukan 

siapa yang menjadi target khalayak mereka. Format siaran yang diterapkan oleh 

suatu stasiun penyiaran memang dapat membantu mengidentifikasikan profil 

khalayak yang akan dilayani, tetapi sifatnya masih sangat umum dan serba 

perkiraan.  

Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan khalayak siaran radio? Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
17

 yang dimaksud khalayak adalah 

kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. 

Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia
18

, khalayak adalah sejumlah 

orang yang memiliki minat sama terhadap suatu kegemaran atau persoalan 

tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama, dan menghendaki 

pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu.  

                                                 
17 http://kbbi.web.id/khalayak 
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Khalayak 
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McQuail
19

 menyebut beberapa ciri khalayak, yaitu: jumlahnya besar, 

tersebar dalam ”ruang” tertentu, berada dalam periode waktu yang sama, terdiri 

dari  berbagai latar belakang (heterogen), tidak saling mengenal (anonimitas), 

terhimpun oleh tindakan individual secara sukarela, memiliki kesamaan minat, 

lemah dalam pengorganisasian, dan komposisinya cepat berubah.  

Berdasarkan sejumlah pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa yang 

dimaksud dengan khalayak siaran radio adalah orang-orang dari berbagai latar 

belakang, tidak saling mengenal, tidak mempunyai ikatan organisasi, mempunyai 

minat yang sama terhadap hal tertentu, dan berada dalam lingkungan wilayah 

maupun waktu tertentu untuk mengikuti siaran radio secara reguler atau pun 

temporer.  Bisa saja nama stasiun radio dan program yang diikutinya berbeda-

beda, tetapi mereka disatukan oleh media yang bernama radio.  

Secara garis besar dikenal adanya dua tipe khalayak, yaitu khalayak umum 

(general audience), dan khalayak khusus (specialiazed audience). Dalam konteks 

pembahasan ini, khalayak umum menunjuk pada konsep pendengar radio secara  

keseluruhan, sedangkan pendengar khusus mengarah kepada kelompok 

masyarakat yang menjadi pendengar radio atau acara tertentu.  

Dengan mengacu pendapat Clausse dalam McQuail
20

 ada beberapa 

kategori khalayak siaran radio yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat 

intensitas keterlibatan mereka dalam mengikuti siaran radio. Pertama, semua 

orang yang memiliki pesawat radio adalah khalayak siaran radio. Asumsinya, 

dengan memiliki pesawat pemerima (radio receiver) berarti mereka bersedia 

menerima ”tawaran” komunikasi yang disampaikan melalui siaran radio. Dengan 

demikian, untuk memetakan siapa saja khalayak siaran radio di suatu wilayah 

dapat diketahui berdasarkan data statistik kepemilikan pesawat radio. Angka 

statistik tersebut bisa saja dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

monografi kecamatan, monografi desa/kalurahan, kantor dinas yang tugas pokok 

dan fungsinya mengurusi bidang komunikasi dan informatika, maupun lembaga 

                                                 
19 McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Alih bahasa Agus Dharma  dan 

Aminuddin Ram), Jakarta, Erlangga, 2005, hlm 203 

20
 Ibid, hlm 204 
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independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah (KPI/KPID) dan lembaga 

penelitian terkait.  

Kedua, khalayak adalah mereka yang secara sadar dan terencana benar-

benar mau mendengarkan siaran radio dengan motif dan intensitas yang berbeda-

benda. Ada yang dilandasi motif hiburan, motif untuk mendapatkan informasi, 

memeroleh perlindungan psikologis, dorongan untuk berinteraksi sosial dan 

lainnya. Setiap motif memengaruhi pilihan jenis program dan tingkat intensitas 

untuk mengikutinya. Mereka yang mendengarkan radio karena motif hiburan 

tentu saja akan memilih stasiun radio yang berformat hiburan (musik, humor, 

quiz). Mereka yang mendengarkan radio karena dorongan untuk mendapatkan 

informasi tentu saja akan lebih banyak tune in di frekuensi radio yang berformat 

berita (news).  

Ketiga, khalayak yang melakukan aktivitas mendengarkan siaran radio 

dengan mencatat isi pesan yang mereka anggap penting. Masih mengacu pada 

pendapat Clausse
21

, dari ketiga kategori tersebut selanjutnya khalayak dibagi 

menjadi empat tingkatan, yaitu (1) publik potensial yang diasumsikan dapat 

menerima pesan tertentu, (2) publik efektif sebagai bentuk representasi dari 

mereka yang benar-benar mengikuti siaran, (3)  publik pesan tertentu adalah 

mereka yang secara sadar mengikuti siaran radio karena dorongan untuk 

memeroleh pesan tertentu yang diinginkan, dan (4) publik terpengaruh, yakni 

mereka yang secara sosiologis benar-benar terpengaruh oleh isi pesan komunikasi 

yang disampaikan melalui siaran radio.  

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. Terlebih jika siaran radio masih menggunakan frekuensi 

sebagai ranah publik (public domain), hak khalayak untuk mendapatkan layanan 

yang berkualitas dilindungi oleh undang-undang. 

 

 

                                                 
21

 Ibid, hlm 207 
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9. Hal - Hal Yang Mempengaruhi Khalayak Mendengarkan Radio  

Seperti yang telah diketahui, radio siaran bersifat audial, yang hanya dapat 

digunakan dengan cara didengarkan,tapi bukan berarti radio siaran tidak sanggup 

menjalankan fungsinya sebagai media penerangan. Radio dianggap sebagai media 

yang mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan walau hanya 

dilengkapi dengan unsur audio. Radio siaran dapat menjalankannya dalam bentuk 

siaran berita, wawancara, editorial udara, reportase langsung, talk show dan lain-

lain. 

Radio masih mempunyai pengemar setianya. Untuk menambah 

eksistensinya, banyak radio mulai merambah dunia streaming. Artinya, radio juga 

ingin diakui keberadannya di dunia maya. Tidak hanya persoalan perkembangan 

teknologi, radio memberikan efek yang berbeda terhadap audiensnya. Bahkan 

mendengarkan radio menjadi gaya hidup tersendiri.  

Dalam brilio.net  dinyatakan hal-hal yang menjadi alasan khalayak 

mendengarkan radio :   

a. Membuat bahagia dan semangat 

Berdasarkan sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation, 

orang yang sering mendengarkan radio lebih happy dibandingkan 

pengguna komputer atau penikmat televisi. Bahkan radio bisa 

meningkatkan rasa bahagia hingga tiga kali lipat. 

b. Cegah pembajakan 

Saat kamu mendengarkan radio, setidaknya kamu bisa menurunkan angka 

pembajakan lagu. Tidak seperti koleksi lagu sendiri, kamu bisa download 

dari internet atau sumber lain. Dengan mendengarkan radio, kamu 

mempunyai cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. 

c. Tingkatkan kecerdasan 

Radio mengutamakan suara atau audio dalam siarannya. Ketika kamu 

menikmatinya, kamu hanya menggunakan teliga, bukan indra yang 

lainnya. Keadaan seperti ini menuntut otakmu dalam menangkap 

informasi dalam radio dengan memahami suara atau musik saja. 
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d. Melatih Kesabaran 

Saat kamu request lagu ke seorang penyiar, kamu harus bersabar. Kamu 

harus menunggu iklan dan juga suara penyiar (talk in), kemudian lagu 

favoritmu baru diputar. Jika request lagunya sangat banyak dari 

pendengar lain, kamu harus ekstra sabar lagi. 

e. Fleksibel 

Dapat mendengarkan radio saat memasak, mencuci baju, atau 

membersihkan rumah. Jika kamu bepergian ke luar kota, kamu bisa 

menikmatinya melalui aplikasi streaming lewat smartphone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat, Apapun sarana yang 

digunakan masyarakat untuk mendengarkan radio, baik konvensional atau digital 

(aplikasi atau website) radio tetap memiliki keunggulan dibandingkan media lain, 

yaitu akrab dan personal. Itulah radio, media yang mampu mempermaikan theatre 

of the mind pendengar melalui dinamika audio yang disiarkan. Tapi itupun harus 

didukung oleh sikap para insan radio yang harus terus mengembangkan kreatifitas 

yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendengar dari sisi konten serta 

melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman, tehnologi, dan media 

(internet, media sosial) agar tetap didengar oleh khalayak. 

Konten siaran memegang peranan sangat penting dalam dunia radio. Insan 

radio harus paham betul membaca dan menganalisa apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan pasar (pendengar), pendengar suka atau tidak dengan program-

program siaran yang mereka miliki, dan parameter-perameter lain yang intinya 

mengarah kepada bagaimana program radio bisa diterima, diminati, dan 

didengarkan oleh masyarakat.  

Bagaimanapun radio adalah showbiz atau entitas show dan bisnis. Sebuah 

show di radio bukan hanya semata terpaku pada apakah jenis musik yang diputar 

“cetar membahana” atau tidak, digemari atau tidak, membuat orang puas atau 

tidak. Tapi sebuah show hidup atau tidak selain konten program juga sangat 

ditentukan bagaimana penyiar mempresentasikan program-program yang ada. 

 Misalnya, bagaimana gaya siarannya bisa memberikan hiburan dan 

kepuasan bagi pendengar. Sebagai entitas bisnis tentu saja radio harus mencari 



16 

 

 

 

uang untuk menghidupinya, membayar tagihan listrik, membayar penyiar dan 

crew lain yang terlibat, membayar para manajernya dan pimpinannya, mencari 

setoran untuk owner dan untuk ekspansi atau pengembangan bisnis.  

Tentu saja untuk mendapatkan duit yang maksimal harus ada program-

program yang bisa menjual baik program untuk on air maupun off air. Jadi tetap 

saja sisi komersial menjadi faktor utama yang menentukan apakah radio 

bersangkutan hidup dan berkembang, atau hidup segan mati tak mau. Kecuali jika 

radio yang dikelola tidak memiliki orientasi komersial, seperti radio yang dibiayai 

oleh lembaga tertentu dengan tujuan tertentu. Karena sekecil apapun radio swasta 

yang dikelola tetap membutuhkan dana dan biaya untuk hidup.  

Namun, konten siaran seperti program yang bagus dan presentasi yang oke 

tanpa diimbangi dengan inovasi dan keenganan menyesuaikan diri dengan 

perkembangan tehnologi dan media tidak akan berdampak signifikan terhadap 

perkembangan radio bersangkutan secara bisnis. 

Sekarang adalah era digital, banyak yang beranggapan bahwa era digital 

sebagai peluang sekaligus ancaman bagi perkembangan radio. Bisa jadi era digital 

dianggap lebih menguntungkan karena mampu menarik jumlah pendengar lebih 

banyak, terutama pendengar-pendengar dari kalangan muda dan secara teknis 

lebih efisien. Namun, apabila era digital tidak diimbangi dengan kreativitas yang 

baik dari para insan radio dalam mengembangkan konten siaran atau isi program 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pendengar, maka bisa jadi era digital 

justru menjadi ancaman. 

 

B. Kajian terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu tentang pengaruh 

program radio dan minat dengar (Studi Korelasional Pengaruh Acara O Tano 

Batak di Radio Teladan FM terhadap Minat Dengar Ibu Rumah Tangga di 

Kelurahan Sei Sikambing di Kota Medan) yang dituis oleh Rio Pardamean (S-1) 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu 

Komunikasi Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011.  
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 Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh program O 

Tano Batakdi radio Teladan FM terhadap minat dengar ibu rumah tangga di 

Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Teori S-O-R ( Stimulus Organism Response ), dimana 

Stimulusnya adalah program acara O Tano Batak di Radio Teladan FM Medan, 

Organisme nya adalah Ibu Rumah Tangga di Kelurahan 

Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, dan Responsenya adalah minat 

dengar Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sei Sikambing D Kecamata Medan 

Petisah. Penelitian ini menggunakan metode korelasional yang mencari hubungan 

antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.  

 Dari hasil uji hipotesa diketahui bahwa terdapat pengaruh antara radio 

sebagai media massa terhadap keinginan belajar budaya batak dari program O 

Tano Batak dikalangan ibu rumah tangga Sei Sikambing D kecamatan Medan 

Petisah.  

 Namun terdapat perbedan signifikan antara penelitian terdahulu tersebut 

dengan penelitian penulis. Dimana penulis tidak hanya melihat acara siaran 

sebagai instrumen penilaian bahwa radio memiliki pengaruh dalam kehidupan 

masyarakat melainkan juga musik, penyiar, dan beragam aspek lain yang menjadi 

output siaran radio swasta lokal di kota Pekanbaru. Penulis dalam hal ini melihat 

minat masyarakat dalam mendengarkan radio di kota Pekanbaru sehingga dengan 

demikian dapat diketahui radio mana yang paling diminati oleh masyarakat 

Pekanbaru berikut alasannya. 

 

 

 

C. Konseptualisasi dan Operasional Variabel 

1. Konseptualisasi 

Minat adalah ketertarikan, dan radio merupakan sesuatu yang menarik. 

Adapun ketertarikan masyarakat terhadap radio meliputi : 

a. Konten acara 

b. Kandungan materi (Informatif, edukatif,menghibur) 

c. Style siaran 
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d. Program  

e. Memenuhi rasa keingintahuan masyarakat 

2. Konsep Operasional 

Singarimbun
22

 menyatakan bahwa konsep operasional bisa dikatakan 

upaya menerjemahkan konsep atau sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang 

konkrit. Dengan demikian, konsep yang telah dioperasionalkan akan memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas. Adapun konsep operasional dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

No Variabel Unsur Indikator 

1 

Minat 

Mahasiswa/i 

komunikasi 

Abdurrab 

dalam 

mendengarkan 

Radio Eljohn 

102,6 Fm (Y) 

 

 

Program 

Hiburan 

Informatif 

Edukatif 

Waktu 

Mendengarkan 

Saat Senggang 

Sambil Kerja 

Saat mengerjakan aktivitas lain 

Kurang dari 3 jam per hari 

Penyiar 

Suara penyiar berwibawa 

Suara penyiar berkarakter 

Penyiar ramah dan humoris 

Penyiar berwawasan luas 

Pilihan musik penyiar berkualitas 

tinggi 

Musik Up date 

Pemancar pemancarnya bersih 

Partisipasi 
Ikut berpastisipasi dalam program-

program interaktif 

 

                                                 
22 Singarimbun, Masri. Metode Penelititan Survei. LP3S, (Jakarta, 1989 ) hal 103 


