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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi  seperti sekarang

ini  telah menjadikan media massa seperti pers, radio, televisi, internet dan telepon

sebagai alat yang digunakan untuk membantu keberhasilan komunikasi  antar

manusia, termasuk komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan di

lapangan bahwa hubungan manusia modern pada saat ini hampir tidak bisa

terlepas dari pemakaian alat-alat komunikasi massa.

Keberadaan radio siaran di Indonesia, mempunyai hubungan erat dengan

sejarah perjuangan bangsa, baik semasa penjajahan, masa perjuangan proklamasi

kemerdekaan, maupun di dalam dinamika perjalanan bangsa memperjuangkan

kehidupan masyarakat yang demokratis, adil dan berkemakmuran.

Radio yang merupakan media tua yang dimiliki hubungan yang sangat erat

dengan kehidupan manusia dunia. Dalam pelaksanaannya, radio tetap menjadi

pilihan kuat bagi setiap orang dalam memperoleh informasi di tengah munculnya

teknologi yang lain. Dalam sajian program yang diberitakan, radio memiliki

program yang sangat mengena di kehidupan masyarakat. Terutama pada hal-hal

yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut Radio Siaran (Radio Broadcast) adalah salah suatu aspek dari

komunikasi, oleh sebab itu proses Radio Siaran dipelajari dan diteliti oleh ilmu

komunikasi (Onong, 1991:1). Kemudian dapat juga dijelaskan bahwa Radio

merupakan salah satu bagian dari media dan sistem penyiaran Indonesia secara
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praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan

komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-

program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan

mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya.

Terlebih kaitannya dengan radio lokal yang dimiliki oleh setiap daerah.

Keberadaaan radio lokal dalam setiap daerah salah satunya adalah untuk

terciptanya tata pemerintahan yang baik di daerahnya dengan memandang asas-

asas sebagai berikut: Hak asasi manusia, bahwa kemerdekaan menyampaikan

pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak

asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan

dan kesetaraan menggunakan hak antarelemen di Indonesia; Keadilan, bahwa

untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya

otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin

terciptanya tatanan sistem penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi Radioharus

tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan

pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya,

sehingga terwujud diversity of ownership dan diversity of content dalam dunia

penyiaran.

Radio memiliki beberapa fungsi, yaitu Informasi, bahwa lembaga penyiaran

(Radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran
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penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat,

memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai

media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol serta perekat sosial.

Salah satu radio yang masih eksis dalam penyampaian informasi,

pendidikan dan hiburan adalah radio BBC 102,8 FM yang berada di Bagan Batu

Rokan Hilir. PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir

adalah sebuah radio yang menyuguhkan siaran-siaran dan program-program yang

bervariasi. Dari 24 jam siarannya PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8

Bagan Batu Rokan Hilir hadir dengan musik dalam negeri berkualitas dari era

tahun 90an awal hingga era millennium. Jenis musik yang kami pilih adalah lagu-

lagu yang sedang, pernah dan akan segera menjadi hits dari berbagai aliran.

Secara khusus, masyarakat yang ada di daerah Bagan Batu khususnya

yang dapat menangkap siaran BBC 102,8 FM memiliki anggapan sebagai berikut:

1. Program radio BBC 102,8 FM mayoritas hanya program musik.

2. Menurut para pendengar, program radio siaran BBC siarannya adalah siaran

musik, berita dan siaran seremoni seperti wawancara dan lain sebagainya.

3. Para pendengar menyukai siaran radio tersebut karena menampilkan program

Ceria Pagi, Gita Nada, KharismaKeluarga, Kiss Program, Citra Dangdut dan

BBC Tempo Doeloe.

Dari fenomena di atas diketahui bahwa tanggapan masyarakat bervariasi.

Semua jenis informasi bisa didapatkan di PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa)

102,8 Bagan Batu Rokan Hilir. Mulai dari informasi ringan seputar prakiraan

cuaca, nilai tukar rupiah, kemacetan lalu lintas, acara televisi, film, tempat makan
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yang enak dan murah, lowongan kerja, hingga informasi yang agak berat seputar

politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan meneliti persepsi

pendengar terhadap radio siaran PT.BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8. Oleh

karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ‘Persepsi pendengar

Terhadap Program Radio Siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8

Bagan Batu Rokan Hilir’

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul diatas antaranya adalah sebagai

berikut:

1. Judul ini menarik diteliti karena salah satu media massa adalah dapat

mempengaruhi massa melalui media audio. Selain itu juga untuk

mengetahui bagaimana persepsi pendengar terhadap program radio siaran

PT.BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8.

2. Radio siaran PT.BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 merupakan salah

satu media audio yang baru berkembang, sehingga penulis berinisiatif

menelitinya untuk mengetahui analisis isi program radio tersebut

berdasarkan persepsi atau anggapan para pendengarnya.

3. Dengan memilih judul ini penulis merasa mampu untuk melakukan

penelitian karena lewat pertimbangan waktu, letak pengambilan data,

biaya dan aspek lainnya.

4. Judul tersebut berkaitan dengan studi Ilmu Komunikasi yang penulis

tekuni saat ini.
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C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan dalam redaksi ini maka perlu penulis

menjelaskan istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Persepsi

Merupakan satuan proses yang di dahului oleh proses pengindraan,

yaitu merupakan peroses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat

indra. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja melalui stimulus tersebut

diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Jadi persepsi

adalah stimulus yang diindrakan itu kemudian oleh individu di organisasikan

dan di interpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa

yang di indrakan itu (Bimo Walgio, 2004:69).

2. Audiens (Khalayak)

Orang yang menjadi sasaran komunikasi baik dalam bentuk kelompok

yang berkumpul di suatu tempat, maupun dalam keadaan terpencar-pencar,

tetapi sama-sama terpikat perhatiannya oleh suatu pesan dari media massa

(kamus komunikasi, 1989 hal 21). Adapun audiens yang dimaksudkan adalah

remaja kecamatan simpang kanan kabupaten rokan hilir Dr. zakiah  drajat

mengatakan bahwa usia remaja yang hamper disepakati oleh banyak ahli

adalah antara 13 tahun dan 21 tahun (Sahilun Nasir, 2002 hal 71).

3. Radio Siaran

Adalah proses komunikasi yang menyampaikan informasi, hiburan atau

pendidikan yang di sampaikan pada khalayak atau audiens melalui radio.
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4. Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris programme atau program

yang  berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran  Indonesia tidak

menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran”

yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam

berbagi bentuk.

5. Radio BBC (Bagan Bandar citranuasa)

Adalah salah satu stasiun radio yang berada di daerah Bagan Batu

Rokan Hilir.

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

a. Program radio BBC 102,8 FM mayoritas hanya program musik.

b. Program radio siaran BBC siarannya adalah siaran musik, berita dan siaran

seremoni seperti wawancara dan lain sebagainya.

c. Para pendengar menyukai siaran radio tersebut karena menampilkan

program Ceria Pagi, Gita Nada, KharismaKeluarga, Kiss Program, Citra

Dangdut dan BBC Tempo Doeloe.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah penulisan

dapat dirumuskan yaitu, Bagaimanakah Persepsi pendengar Terhadap

Program Radio Siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan

Batu?
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F. Batasan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan batasan-batasan agar

tidak menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang

sebenarnya dapat dicapai. Dalam penelitian ini penulis hanya membuat

batasan masalah dengan tujuan untuk mengetahui persepsi pendengar

terhadap program musik radio siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa)

102,8 Bagan Batu Rokan Hilir.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi pendengar terhadap program musik radio siaran

PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwa pentingnya program

radio sebagai informasi di daerah Bagan Batu Rokan Hilir.

b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada program radio BBC

(Bandar bagan citra nuasa).

c. Sebagai penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar dari jurusan

ilmu komunikasi fakultas dakwah UIN SUSKA Pekanbaru.
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H. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Persepsi

Kehidupan individu tidak terlepas dari lingkungannya, baik lingkungan

fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula

individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya.  Manusia

diciptakan oleh yang Maha Kuasa dengan kesempurnaan. Di samping panca

indera, manusia memiliki akal dan pikiran untuk mempertahankan hidupnya. Hal

inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Manusia mulai mengenal dan mengamati lingkunganya dengan menggunakan

panca inderanya, selanjutnya mereka dapat mengungkapkan tentang apa yang

dilihatnya tersebut. Inilah pada prinsipnya yang kita kenal dengan istilah persepsi.

Winardi (2004:46) persepsi merupakan sebuah proses internal yang

bermanfaat sebagai sebuah alat penyaring (filter) dan sebagai sebuah metode

untuk mengorganisasi sitimulus (rangsangan), yang memungkinkan kita

menghadapi lingkungan.  Proses persepsi tersebut menyediakan mekanisme

melalui stimuli diseleksi dan dikelompokkan dalam wujud yang berarti.

Akibatnya adalah kita lebih dapat memahami gambaran total tentang lingkungan

yang diwakili oleh stimuli (rangasangan) tersebut.

Slameto (2003:102) melihat persepsi dari sudut pandang pesan atau

informasi ke dalam otak manusia. melalui persepsi  manusia terus menerus

melakukan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat

inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Walgito (2002:70) mengemukakan bahwa persepsi merupakan pengorganisasian,
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penginterprestasian terhadap stimulus dan diinderanya sehingga merupakan

sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated (satu kesatuan) dalam

diri individu.

Soerjono (2002:149) mengemukakan istilah Community dapat

diterjemahkan sebagai ”masyarakat setempat” istilah mana menunjuk pada warga

sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok,

baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan

hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Ditambahkannya unsur-unsur perasaan komuniti (Community Sentiment) yaitu,

seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Masyarakat yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang berdomisili di Kecamatan

Bagan Batu.

Ahmadi (2004:99) mengemukakan masyarakat dapat dipelajari, baik dari

sudut bentuknya maupun dari fungsi masyarakat. Kalau masyarakat itu kita lihat

dari segi bentuknya, maka akan sampai pada pembicaraan group, dan assosiasi

golongan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan kalau mempelajari

bekerjanya atau bergeraknya masyarakat, kita sampai pada pembicaraan proses

sosial. Masyarakat dalam aspeknya yang dinamis, terdiri dari individu-individu

dan kelompok-kelompok yang berada dalam interaksi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kelihatan bahwa masyarakat adalah

sekelompok individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Dengan kata

lain dalam masyarakat terjadi hubungan yang dinamis (interaksi sosial) yang
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menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia dan

menyangkut hubungan pribadi dan tidak pribadi (kelompok sosial).

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa persepsi merupakan proses masuknya pesan yang tangkap oleh panca

indera dan dilanjutkan ke otak atau syaraf untuk dikelompokkan dan kemudian

ditafsirkan atau  menginterprestasikan  oleh individu. Sebagaimana suatu proses,

pasti melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada hasil atau keputusan, begitu

juga halnya dengan persepsi. Setelah individu melakukan persepsi terhadap suatu

obyek, apa yang telah dipersepsinya akan membawa seorang individu tersebut

melakukan sesuatu yang menjadi keinginnya.

Ekspresi mengenal orang lain merupakan studi awal tentang persepsi.

Darwin mendorong munculnya permasalahan persepsi dengan pertanyaan, “Apa

ciri-ciri keputusan yang baik tentang orang lain?” (Muhadjir, 1992:80 dalam Alex

Sobur, 2003:445). Secara Etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris

Perception berasal dari bahasa latin Perceptio; dari percipere, yang artinya

menerima atau mengambil.

Kata ”persepsi” biasanya dikaitkan dengan kata lain, menjadi: persepsi

diri, persepsi social dan persepsi interpersonal. Tegiuri (dalam Muhadjir, 1992)

menawarkan istilah “la connaisance d’atrui” atau mengenal orang lain. Dalam

kepustakaan bahasa Inggris, istilah yang banyak digunakan adalah “social

perception”. Objek fisik umumnya memberi stimulus fisik yang sama, sehingga

orang mudah membuat persepsi yang sama. Pada dasarnya, objek berupa pribadi

memberi stimulus yang sama pula, namun kenyataannya tidaklah demikian.
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Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana

seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pendangan atau

pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut De Vito (1997:75), persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Yusuf (1991:108) menyebut

persepsi sebagai “pemaknaan hasil pengamatan”. Gulo (1982:207)

mendefenisikan persepsi sebagai proses sesorang menjadi sadar akan segala

sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang memilikinya.

Rakhmat (1994:51) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bagi Atkinson, persepsi adalah

proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam

lingkungan.

Menurut Verbeek (1978 dalam Alex Sobur, 2003:445), persepsi dapat

dirumuskan sebagai suatu fungsi yang manusia secara langsungdapat menganal

dunia riil yang fissik. Brouwer (1983:21) menyatakan bahwa persepai

(pengamatan) ialah suatu replica dari benda di luar manusia yang intrapsikis,

bentuk berdasar rangsangan-rangsangan dari objek. Pareek (1996:13) memberikan

defenisi yang lebih luas ihwal persepsi inin; dikatakan, “Persepsi dapat

didefenisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,

mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra

atau data”.
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Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti

komunikasi, sedangkan penafsirkan (interpretasi) adalah inti persepsi, yang

diidentik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini

tampak jelas pada defenisi John R. Wenburg dan William W. Wiltmot: “Persepsi

dapat didefenisikan sebagai cara organism memberi makna”, atau defenisi

Rudolph F. Verderber: “Persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi”.

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat,

kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan

kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi

derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin mereka

berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk

kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2000:167-168).

2.1 Proses Persepsi

Menurut Alex Sobur (2003:445) salah satu pandangan yang dianut secara

luas menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan

unsure dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme

dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan.

Menurut rumusan ini, yang dikenal dengan teori rangsangan-tanggapan, persepsi

merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah

rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis lainnya yang

mungkin adalah pengenalan, perasaan dan penalaran.

Rasa dan nalar bukan merupaka bagian dariperlu dari setiap situasi

rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tenggapan indivudi yang sadar dan
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bebas terhadap satu rangsangan atau terhadap satu bidang rangsangan sampai

tingkat tertentu dianggap diperoleh oleh akal atau emosi, atau kedua-duanya.

Persepsi, pengenalan, penalaran dan perasaan kadang-kadang disebut

variable psikologi yang muncul diantara rangsangan dan tanggapan. Sudah tentu,

ada pula cara lain untuk mengonsepsikan lapangan psikologi, namun rumus S – R

dikemukakan di sini karena telah diterima secara luas oleh para psiokologi dan

kerana unsur-unsur dasarnya mudah dipahami dan digunakan oleh ilmu social

lainnya.

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan

fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku

seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi,

terdapat tiga komponen utama berikut:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh ndra terhadap rangsangan dari luar,

intensitas, dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai

arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruh oleh berbagai faktor, seperti

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan

kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk

mengadakan pengetagorian informasi yang diterimanya, yaitu proses

mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku

sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan

pembulatan terhadap informasi yang sampai.
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Bagi hampir semua orang, sangatlah mudah untuk melakukan perbuatan

melihat, mendengar, membau, merasakan dan menyentuh, yakni proses-proses

yang sudah semestinya ada. Namun, informasi yang dating dari organ-organ

indra, perlu terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterpretasikan sebelum dapat

dimengerti; dan proses ini dinamakan persepsi (Hardy dan Heyes, 1988 dalam

Alex Sobur, 2003:445). Tidak semua informasi yang masuk ke organ indra pada

suatu waktu dirasakan secara sadar. Dikatakan demikian, misalnya anda tidak

meperhatikan semua pesan yang datang dari organ-organ indra dikulit anda, yaitu

berupa tekanan pakaian yang anda pakai terhadap kulit anda. Apabila anda

mengosentrasikan secara penuh semua suara yang masuk ke telinga anda beberapa

saat, berarti anda memperhatikan suara-suara yang ada pada saat itu dan tidak

merasakan secara sadar adanya tekanan pada kulit.

Agaknya, poses persepsi telah menarik perhatian para filsuf dan psikolog.

Mereka menjelaskan bahwa manusia secara alamiah ingin mengetahui dunia di

luar dirinya dan seberapa tepat mereka menggambarkannya. Pengalaman tersbut

sangat bergantung pada alat indra yang terdiri atas retina mata dan saraf sensorik

yang menghubungksn retina dengan area visual cortex. Ketika cahaya lampu

mengenai mata, kita menagngkap warna-warna. Ketika gelombang suara sampai

ke telinga, kita mendengar nada. Tanpa alat indra, tidak ada kontak dengan dunia

luar (Corner dan Hawtthorn, 1985, dalam Alex Sobur, 2003:447).

Para filsuf dan psikolog umumnya berpendapat bahwa proses

penerjemahan terjadi secara pasif dan sangat ditentukan oleh bentuk fisik stimulus

serta struktur reseptor dan system saraf sensoriknya. Argumen ini dibantah oleh
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pernyataan bahwa pengalaman kita tentang dunia sangatlah selektif. Jika kita

secara pasif merekam stimulus, dunia di sekitar akan menjadi kumpulan

pengalaman yang kacau-balau (jumble). Ketika seseorang tengah membaca buku,

ia juga sadar akan keadaan sekelilingnya. Dunia tidak semata-mata

mengungkapkan dirinya kepada kita, namun kita juga aktif berperan sebagai

creation of our experience.

Persepsi, yakni apa saja yang dialami oleh manusia, berwal dari alat sensor

plus cara seseorang memperoleh informasi yang diterimanya. Willian James,

psikolog terkenal dari Amerika, menyatakan: “Part of what we perceive come

through the sense from the object before us; another part…..always comes…. Out

of our own head” (Morgan, 1961 dalam Alex Sobur, 2003:447).

Meskipun banyak stimulus berbeda-beda yang sampai kepada kita tentang

masalah yang sama, apa yang bias kita hayati adalah terbatas pada saat-saat

tertentu. Apa yang kita hayati tidak hanya bergantung pada stimulus, tetapi juga

pada proses kognitif yang merefleksikan minat, tujuan dan harapan seseorang

pada saat itu. Pemusatan persepsi ini disebut “perhatian”.

Perhatian mempunyai fungsi memiliki dan mengarahkan rangsangan-

rangsangan yang sampai kita, sehingga tidak kita terima secara kacau. Perhatian

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dibagi dalam dua golongan besar,

yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah faktor-faktor yang terdapat

pada objek yang diamati itu sendiri, yaitu intensitas atau ukuran, kontras,

pengulangan, dan gerakan; sedangkan faktor dalam adalah faktor-faktor yang
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berasal dari dalam diri individu si pengamat, yaitu motif, kesediaan, dan harapan

(Dirgagunarsa, 1996:107).

Persepsi itu bersifat kompleks. Tidak ada hubungan suatu lawan satu

antara pesan yang terjadi di “luar sana” - dalam getaran udara dan dalam tanda-

tanda hitam di atas sebelah kertas - dengan pesan yang akhirnya memasuki otak

kita. Apa yang terjadi di luar dapat sangat berbeda dengan apa yang mencapai

otak kita. Mempelajari bagaimana dan mengapa pesan-pesan ini berbeda sangat

penting untuk memahami komunikasi. Kita dapat mengilustrasikan bagaimana

persepsi bekerja dengan menjelaskan tiga langkah yang terlibat dalam proses ini.

Tahap-tahap ini tidaklah saling terpisah benar. Dalam kenyataannya, ketiganya

bersifat kontinu, bercampur baur dan bertumpang tindih satu sama lain.

Diantaranya:

1. Terjadinya stimulasi alat indra (Sensory Stimulation)

2. Stimulasi alat indra diatur

3. Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi

Persepsi adalah sumber kita tentang dunia. Kita ingin mengenali dunia dan

lingkungan yang mengelilinginya. Menurut  Udai Pareek, Persepsi adalah sumber

utama untuk pengethuan itu atau  proses menerima, menyeleksi,

mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada

ransangan pancaindera atau data. Defenisi persepsi yang dikemukakan Pareek

(1996:13) ini, tercakup beberapa segi atau proses. Pareek selanjutnya menjelaskan

tiap proses sebagai berikut:
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1. Proses Menerima Rangsangan

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima atau rangsangan data

dari berbagai. Kebanyakan data diterima melalui pancaindra. Kita melihat

sesuatu, mendengar, mencium, merasakan atau menyentuhnya sehingga kita

mempelajari segi-segi lain dari sesuatu itu.

2. Proses Menyeleksi Rangsangan

Ada dua kumpulan faktor menentukan seleksi rangsangan itu, yaitu

faktor intern dan faktor ekstern:

a. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi seleksi persepsi

Dalam menyeleksi berbagaia gejala untuk persepsi, faktor-faktor

intern berkaitan dengan diri sendiri. Faktor-faktor tersebut yakni sebagai

berikut (Alex Sobur, 2003:445):

1) Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan Psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-

kadang, ada hal yang “kelihatannya” (yang sebenarnya tidak ada), karena

kebutuhan psikologis. Misalnya seseorang yang haus  bisa melihat dibanyak

tempat; patamorgama seperti itu biasa sekali terjadi di padang pasir.

2) Latar Belakang

Latar Belakang mempengaaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.

Orang-orang yang mempunyai latar belakang tertentu mencari orang-orang

yang latar belakang yang sama. Mereka mengikuti dimensi tetentu yang

serupa dengan mereka.
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3) Pengalaman

Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang,

hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman

pribadinya.

4) Kepribadian

Kepribadian juga mempengaruhi persepsi. Seorang yang introvert

mungkin akan tertarik kepada orang-orang yangs serupa atau sama sekali

berbeda. Berbgai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam

persepsi

5) Sikap dan Kepercayaan Umum

Orang-orang Yang mempunyai sikap tertentu terhadap karyawan

wanita atau karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar

kemungkinan akan melihatberbgaai hal kecil yang tidak diperhatikan oleh

orang lain.

6) Penerimaan Diri

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang paling mempengaruhi

persepsi. Beberapa telah menunjukkan bahwa mereka yang lebih ikhlas

menerima kenyataan diri akan lebih tepat menyerap sesuatu dari pada

mereka yang kurang ikhlas menerima realitas dirinya.

b. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi seleksi persepsi

1) Intensitas

2) Ukuran

3) Kontras
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4) Gerakan

5) Ulangan

6) Keakraban

7) Sesuatu yang baru

Ada enam proses yang mempengaruhi persepsi yakni:

a. Teori Kepribadian Implisit

Teori Kepribadian Implisit mengacu pada teori kepribadian individual

yang diyakini seseorang dan yang mempengaruhi bagaimana persepsinya kepada

orang lain.

b. Ramalan yang dipenuhi sendiri

Ramalan yang dipenuhi sendiri terjadi bila membuat ramalan taau

merumuskan keyakinan yang menjadi kenyataan karena anda membuat ramalan

itu dan bertindak seakan-akan ramalan itu benar.

c. Aksentuasi Perseptual

Aksentuasi Perseptual membuat kita melihat apa yang kita harapkan dan

apa yang ingin kita lihat. Kita melihat orang yang sukai itu lebih tampan dan lebih

pintar ketimbang dengan orang yang tidak kita sukai.

d. Primasi-resensi

Primasi-resensi mengacu pada pengruh relatif stimulus sebagai akibat

urutan kemunculannya. Jika yang pertama lebih besar pengaruhnya, kita

mengalami efek primasi. Jika yang muncul kemudian mempunyai pengaruh yang

lebih besar, kita mengalami efek resensi.
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e. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada kecendrungan untuk merasakan apa yang

memungkinkan kita mwncapai keseimbangan atau kenyamanan psikologis

dianataranya berbagai sikap dan hubungan antara mereka.

3. Proses Pengorganisian

Rangsangan yang diterima selanjutnya akan diorganisasikan dalam suatu

bentuk. Ada tiga dimensi utama dalam pemgorganisasian rangsangan, yakni:

a. Pengelompokkan

Beberapa faktor dugunakan untuk mengelompokkan rangsangan itu, antara

lain:

1) Kesamaan, rangsangan-rangsangan yang mirip dijadikan satu kelompok

2) Kedekatan, hal-hal yang lebih dekat antara satu dan yang lain juga

dikelompokkan menjadi satu.

3) Ada satu kecendrungan untuk melengkapi hal-hal yang dianggap belum

lengkap.

b. Bentuk timbul dan latar

Prinsip lain dalam mengatur rangsang an disebut bentuk timbul dan latar.

yangmerupakan salah satu proses persepsi yang paling menarik dan paling pokok.

Dalam melihat rancangaqn dan gejala-gejala, ada kecendrunagan untuk

memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang timbul menonjol,

sedangkan rangsangan atau gejala lainnya berdaa di latar belakang.
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1. Proses Penafsiran

Setelah rangsangan atau data sudah diterima dan diatur, si penerima lalu

penafsirkan data itu dengan berbagai cara. Dikatakan bahwa telah terjadi

persepsi setelah data itu ditafsirkan. Persepsi pada pokoknyamemberikan arti

apada berbagai data dan informasi yang diterima.

2. Proses Pengecekan

Proses pengecekan ini mungkin terlalu cepat dan mungkin orang tidak

menyadarinya. Pengecekan ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu untuk

menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan oleh data baru. Data

atau kesan-kesan itu dapat dicek dengan menanyakan kepada orang lain

mengenai persepsi mereka. Lebih-lebih dalam bentuk umpan balik tentang

persepsi diri sendiri.

3. Proses Reaksi

Tahap terakhir dari proses perseptual adalah bertindak sehubungan dengan

apa yang telah diserap. Hal ini biasanya dilakukan jika seseorang berbuat suatu

sehubungan dengan persepsinya.

b. Radio Broadcast

Radio siaran (radio broadcast) adalah suatu aspek dari komunikasi.

Donald mcnicol dalam bukunya "radio's conquest of space" menyatakan

bahwa terkalahkanya ruang angkasa oleh radio" (the conquest of space of

radio) dimulai pada tahun 1902 oleh Dane, yang merupakan karya yang sangat

sederhana, ditemukannya suatu penerimaan pesan (message) dalam jarak
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pendek dengan menggunakan kawat beraliran listrik. (onong uchjana effendy,

1990, hal 19).

Radio mendapat julukan sebagai kekuasaan kelima atau “the fifth estate”

setelah pers  dianggap sebagai kekuasaan keempat atau the four hastate. Radio

bersifat “auditif” (hanya dapat didengar) radio dalam arti kata broadcast

dimulai pada tahun 1920 oleh stasiun radio KDKA pittsburg di America

serikat.

c. Fungsi Radio

Secara rinci dapat dijelaskan tentang fungsi utama radio dalam

masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Phil Astrid S. Susanto, sebagai

berikut :

a. Sumber Informasi

Secara naluriah setiap manusia didalam hidupnya berusaha untuk

selalu ingin tahu apa-apa mengenai dirinya, keluarganya dan masyarakat.

Bahkan manusia selalu ingin tahu tentang apa yang akan terjadi tentang

hubungan antar manusia untuk memperoleh informasi secara actual hal ini

dapat dicapai melalui media radio.

b. Pendidikan

Radio memegang peranan yang sangat penting dalam rangka

pembinaan pendidikan bagi masyarakat luas. Pendidikan melalui radio

sekurang-kurangnya telah membangkitkan kesadaran bagi pendengarnya.

Penyelenggaraan pendidikan melalui radio dimaksudkan sebagai program

yang isi dan tujuannya bersifat pendidikan massa yaitu pendidikan yang



23

materi siarannya ditujukankepada massa yang abstrak, heterogen dan

pendidikan ini bisa berupa pendidikan umum atau agama.

c. Pembina kebudayaan

Radio sebagai media auditif dalam penyelenggaraan siarannya

berpedoman pada pola umum jangka panjang, yang menjelaskan tentang

pengarahan sosial budaya, contohnya radio yang mempunyai acara

bertema lokal atau berbahasa jawa.

d. Hiburan

Program hiburan melalui radio tidak hanya terdiri dari program

musik tetapi juga non musik, seperti kata-kata, dialog yang semuanya

merupakan segi hiburan yang dititik beratkan pada hal-hal yang bersifat

rekreatif. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian orang mendengarkan

radio dengan tujuan untuk mencari hiburan dan mengisi waktu luang.

e. Alat Penghubung

Radio siaran merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan

berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka sudah

selayaknya radio menyiarkan segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh

masyarakat, baik politik, sosial, budaya, ekonomi, hankam dan lain-lain.

(Susanto, 1986:61)

Pada tahun-tahun sesudah ditemukan radio. Medium tersebut hanya

mempunyai tiga fungsi, yakni antara lain:

1) Sarana hiburan

2) Sarana penerangan
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3) Sarana pendidikan

Radio memiliki kekuasaan yang begitu hebat anggapan ini dapat dilihat

dari

1) Radio siaran bersifat langsung

Untuk mencapai sasarannya, yakni pendengar, suatu hal atau program

yang akan disampaikan tidaklah mengalami proses yang kompleks.

2) Radio siaran menembus jarak dan rintangan

Faktor lain yang menyebabkan radio dianggap memiliki kekuasaan ialah:

bahwa radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu

ruangpun bagi radio siaran tidak merupakan masalah. Bagaimanapun

jauhnya sarana yang di tuju, dengan radio dapat dicapainya, gunung-

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

tidak menjadi rintangan.

3) Radio siaran mengandung daya tarik : Faktor ketiga yang menyebabkan

radio siaran mempunyai kekuasaan ialah daya tarik yang kuat yang

dimilikinya. Daya tarik ini adalah disebabkan sifatnya yang serba hidup

berkat tiga unsur yang ada padanya yakni:

1. Musik

2. Kata-kata

3. Efek suara

Karena ketiga faktor di atas radio diberi julukan "the fifth estate"(Onong

uchjana Effendy, 2003, Hal: 137, 142,143)
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Kelebihan radio siaran, radio siaran sifatnya santai. Orang bisa

menikmati siaran radio sambil makan, sambil tiduran, sambil bekerja, bahkan

sambil mengemudiikan mobil. Tidak demikian dengan media massa lainnya

karena sifatnya auditori, untuk didengarkan lebih mudah orang menyampaikan

pesan dalam bentuk acara yang menarik.

Penyajian hal yang menarik dalam rangka menyampaikan suatu pesan,

adalah penting karena publik sifatnya selektif, Begitu banyak pilihan diantara

sekian banyak media komunikasi, dan begitu banyak banyak pula pilihan acara

dari sekian banyak hubungan ini musik memegang peranan yang media

komunikasi, dan begitu acara dari setiap media' Dalam sangat penting. (Onong

Uchjana Effendy, 1990, hal 19).

Ada beberapa tingkatan peran sosial yang diemban Radio dalam

kapasitasnya sebagai media publik, atau yang dikenal dalam konsep radio for

society. Pertama, radio sebagai media penyampaian informasi dari satu pihak

ke pihak lain. Kedua, radio sebagai sarana mobilisasi pendapat publik untuk

mendapat kebijakan. Ketiga radio sebagai sarana untuk mempertemukan dua

pendapat berbeda/diskusi untuk mencari solusi bersama yang saling

menguntungkan Keempat, radio sebagai sarana untuk mengikat kebersamaaa

dalam semangat kebersamaan kemanusiaan dan kejujuran. (Masduki, 2001, hal

3)

d. Karakteristik radio

Menurut Riswandi, dalam bukunya Dasar-dasar Penyiaran diantaranya:
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1. Publisitas: artinya disebarluaskan kepada public, khalayak atau orang

banyak. Siapa saja bisa  mendengar radio, tidak ada batasan tentang siapa

yang boleh mendengar radio

2. Universalitas: pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan

dan semua peristiwa dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga

menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya adalah

orang banyak.

3. Periodisitas: artinya siaran radio bersifat tetap atau berkala, misalnya

harian, atau mingguan, Kontinuitas: artinya  siaran radio

berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan periode sesuai

dengan periode mengudara atau jadwal mengudara.

4. Aktualitas: artinya siaran radio berisi hal-hal yang terbaru, seperti

informasi atau laporan peristiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya.

5. Imajinatif: karena hanya alat indera pendengar yang digunakan oleh

khalayak dan pesannya  telintas, maka pesan radio dapat mengajak

komunikannya untuk berimajinasi. Dengan perkataan lain, pendengar

bersifat imajinatif.  Dengan perkataan lain. Radio bersifat theatre of

mind, artinya radio menciptakangambar (make picture) dalam pikiran

pendengar melalui kekuatan kata dan suara.

6. Auditori: sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang

hanya bisa didengar.  Karena manusia mempunyai kemampuan

mendengar yang terbatas, maka pesan komunikasi melalui radio diterima

selintas, pendengar tidak akan dapat mendengar kembali informasi yang
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tidak jelas diterimanya, karena ia tidak dapat meminta

komunikator/penyiaran untuk mengulang informasi yang hilang, kecuali

ia merekamnya.

7. Akrab atau  intim: sebagaimana kita lakukan sehari-hari, kita jarang

mendengar acara siaran radio secara khusus. Pada umumnya kita

mendengar radio sambil melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan

pekerjaan lainnya.

8. Identik dengan musik: radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat

sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik.

9. Mengandung gangguan: seperti timbul tenggelam/fading dan gangguan

teknis (channel noise factor) (Riswandi, 2009: 3-4)

e. Keunggulan dan Kelemahan Radio

a)  Keunggulan Radio

1. Cepat dan langsung. Sarana tercepat, lebih cepat dari Koran ataupun

TV dalam menyampaikan informasi  kepada public tanpa melalui

proses yang rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran TV atau sajian

media cetak. Hanya dengan melalui telfon,  reporter radio dapat secara

langsung menyampaikan berita atau melaporkan peristiwa yang ada di

lapangan.

2. Akrab.  radio  adalah  alat yang akrab dengan pemiliknya. Anda  jarang

sekali duduk dalam satu group dalam mendengarkan radio, tetapi

biasanya mendengarkannya sendirian, seperti di mobil, di dapur, di

kamar tidur, dan sebagainya.
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3. Dekat.  Radio begitu dekat dengan pendengarnya. Penyiar radio

menyapa  para pendengarnya secara personal. Sang penyiar seakan

berbicara dengan satu orang pendengar, bukan banyak pendengar.

4. Hangat. Paduan kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio

mampu mempengaruhi emosi pendengar. Penyiar radio yang sering kali

menanyakan kabar pendengarnya, memberikan semangat hidup

menghibur dikala sedih dengan lagu-lagu, bertindak seakan “teman

baik”  Pendengarnya.

5. Sederhana.  Tidak  rumit, tidak banyak pernik, baik bagi pengelola

maupun pendengar.

6. Tanpa Batas.  Siaran radio menembus batas-batas geografis,

demografis, SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), dan kelas

sosial. Hanya “tunarungu” yang tak mampu mengkonsumsi atau

menikmati siaran radio.

7. Murah. Dibandingkan dengan berlangganan media cetak atau harga

pesawat televisi, pesawat radio relatif jauh lebih murah.

8. Fleksibel. Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau

mengganggu aktivitas yang lain, seperti memasak, mengemudi, belajar

dan membaca koran atau buku.

b)  Kelemahan Radio

1. Selintas.  Siaran radio cepat hilang dan gampang dilupakan. Pendengar

tidak bisa mengulang apa yang didengarnya. Tidak bisa seperti

pembaca Koran yang bisa mengulang bacaannya dari awal tulisan.
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2. Global.  Sajian informasi radio bersifat global, tidak detail, karenanya

angka-angka pun dibulatkan. Misalnya “seribu orang lebih” untuk

angka 1.053 orang.

3. Batasan waktu. Waktu siaran radio relative terbatas, hanya 24 jam

sehari, berbeda dengan suratkabar yang bisa menambah jumlah

halaman dengan bebas. Waktu 24 jam sehari tidak bisa ditambah

menjadi 25 jam atau lebih.

4. Beralur  linier.  Program  acara  disajikan dan dinikmati pendengar

berdasarkan urutan yang sudah ada.  Tidak  bisa meloncat-loncat. Beda

dengan suratkabar, pembaca bisa langsung ke halaman terakhir, tengah,

atau langsung ke rubrik yang ia sukai.

5. Mengandung  gangguan.  Seperti timbul tenggelam (fading) dan

gangguan teknis “channel noise factor”. (Ningrum, 2007: 7-9)

f. Program Siaran

Kata program berasal dari bahasa Inggris programme atau program

yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran  Indonesia

tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah

“siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang

disajikan dalam berbagi bentuk. Namun kata program lebih sering

digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata siaran untuk

mengacu kepada pengertian acara. Program adalah : segala hal yang

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya.

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat pendengar

tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran yaitu
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radio.  Program dapat dianalogikan dengan produk/barang (goods) atau

pelayanan (service) yang dijual kepada pihak lain. Dengan demikian,

program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia

untuk mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu rumusan dalam dunia

penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan pendengar yang lebih

besar, sedangkan program yang buruk mendaptkan pendengar yang sedikit

atau bahkan tidak akan mendapatkan pendengar. (Morrisan, 2008:199-200).

g. Jenis-Jenis Program

Stasiun radio setiap harinya menyajikan jenis program yang

jumlahnya banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa  saja

bisa dijadikan program untuk disiarkan di radio selama program itu menarik

dan disukai pendengar, dengan adanya  respon dan timbal balik dari

pendengar  terhadap program siaran radio, menunjukkan  bahwa program

tersebut banyak diminati dan disukai pendengar. Berbagai jenis program itu

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a) Program informasi (berita)

Segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan

pengetahuan (informasi) kepada pendengar.

b) Program hiburan (entertainment)

Segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur pendengar dalam

bentuk music, lagu, cerita dan permainan.  (Morrisan, 2008: 208).
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h. Sifat-Sifat Radio Siaran

1. Radio siaran sifatnya langsung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia radio adalah siaran

(pengiriman) suara atau bunyi melalui udara atau pesan lewat kata-kata,

suara dan musik yang dipancarkan lewat pemancar secara langsung dan

serempak. (KBBI, 2005:919). Radio merupakan salah satu media

komunikasi massa (mass communication), karena sifatnya umum, ditujukan

kepada orang banyak, dan menimbulkan keserempakan (Romli, 2009:18).

Radio siaran dapat mencapai sasaranya dengan mudah tanpa

mengalami komleks. Berbeda dengan surat kabar dan barang cetak. Radio

siaran tidak mengenal jarak dan rintangansetelah waktu, ruangpun tidak

menjadi masalah bagi radio siaran bagaimanapun jarak  sasarannya yang

dituju, dengan alat radio dapat dicapai. Berapa besar kemanfaatan yang

diambil dari faktor kedua ini telah dapat dirasakan di Indonesia, baik pada

waktu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, maupun dalam perang

fisik mempertahankan kemerdekaan ini.

Radio siaran mempunyai daya tarik yang kuat Radio siaran mempunyai

daya tarik yang kuat karena tiga unsur:

1) Musik

2) Kata-kata

3) Efek udara

Dengan teori-teori di atas, disimpulkan bahwa radio merupakan

salah satu media informasi yang disampaikan tepat pada sasaranya,



32

Khususnya BBC 102,8 FM sebagai salah satu radio swasta pengelola

professional. Hal ini menjadikannya sangat menarik untuk diteliti.

I. Kerangka Pemikiran

Teori persepsi pendengar terhadap program radio siaran BBC ini merujuk

kepada teori psikologi tentang persepsi dan tentang komunikasi. Teori Uses and

Gratification (teori kegunaan dan gratifikasi) menjelaskan bahwa orang aktif

memilih dan menggunakan media tertentu untuk memuaskan kebutuhan tertentu.

Khalayak pada dasarnya menggunakan media masa berdasarkan motif-motif

tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi kebutuhan khalayak (Kriyantono,

2008:206).

Selain itu, merujuk kepada teori persepsi menurut Alex Sobur (2003:445)

salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa psikologi,

sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan

perantara rangsangan di luar organisme dengan tanggapan fisik organisme yang

dapat diamati terhadap rangsangan. Menurut rumusan ini, yang dikenal dengan

teori rangsangan-tanggapan, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses

yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia.

Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan dan

penalaran.

Seperti dinyatakan dalam bagan berikut, persepsi dan kognisi diperlukan

dalam semua kegiatan psikologi. Bahkan, diperlukan bagi orang yang paling

sedikit terpengaruh atau sadar akan adanya rangsangan menerima dan dengan

suatu cara menahan dampak dari rangsangan.



33

Penalaran

Rangsangan Persepsi pengenalan            Tanggapan

Perasaan

Variabel Psikologi di antara Rangsangan dan Tanggapan

J. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

penjelasan terhadap konsep teori persepsi audiensi radio BBC (Bagan Bandar citra

Nuansa) di ukur dari seluruh isi atau program siaran yang berciri khusus atau khas

dalam menyajikan program-program siaran, mengatur fungsi, tugas, hak dan

kewajiban dibidang radio siaran.

Untuk mengetahui Persepsi pendengar Terhadap program Radio Siaran PT.

BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir diukur melalui

indikator persepsi pendengar terhadap program musik radio antara lain:

1. Program musik Ceria Pagi

2. Program Musik Gita Nada

3. Program Musik KharismaKeluarga

4. Program musik Kiss Program

5. Program musik Citra Dangdut

6. Program musik BBC Tempo Doeloe

7. Berkata dengan sopan

8. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar

9. Menghargai telp yang masuk

10. Jelas didengarkan
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11. Intonasi suara yang enak didengar

12. Disesuaikan dengan situasi siaran

K. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT.BBC (Bagan Bandar Citranuansa)

102,8 FM Bagan Batu

2. Objek dan subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh remaja putra dan putri yang berjumlah

52 orang di kecamatan Bagan Sinembah dan objek adalah persepsi dari

Audiensi terhadap Radio BBC Bagan Batu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang penulis ambil adalah seluruh Remaja berumur 13-21

tahun yang berada di kelurahan Baganibung Bagan Batu Kecamatan Bagan

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan Jumlah Remaja 108 orang.

Karena penulis menggunakan sebuah area maka penulis menggunakan

Random sample yakni mengambil sampel sebanyak 10% yang terdiri dari

Remaja Putra sebanyak 41 orang dan Remaja Putri 11 Orang. Teknik

pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan penulis

menggunakan angket.

Sehubungan dengan besarnya jumlah populasi dan pertimbangan

waktu, biaya, serta kemampuan peneliti mengambil sampel, maka peneliti

mengambil sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

n =      N
1+ (NXe²)
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Keterangan:
n = Jumlah elemen/anggota sampel
N = Jumlah elemen/anggota populasi
E = Error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan

1% atau 0.01, 5% atau 0.05 dan 10% atau 0.1, (catatan dapat
dipilih oleh peneliti)1

Berdasarkan rumus di atas maka sampel dalam penelitian ini

berjumlah 52 siswa, dengan cara penarikan sampel sebagai berikut:

n  =      N
1+ (NXe²)

n  = 108
1+ (108X0.1²)

n  = 108
1+ (108X0.01)

n  = 108
1+ 1.08

n  = 108
2.08

n  = 51.92

pengambilan sampel sesui dengan rumus Slovin tersebut, maka jumlah

sampel yang diambil adalah 52 orang responden. Untuk pengambilan sampel

agar mewakili populasi maka dilakukam pengambilan sampel dengan metode

proporsional random sampling.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap siaran-siaran yang

disajikan oleh Radio BBC
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b. Angket

Sumber data program-program Radio Siaran BBC didapatkan dengan

menggunakan angket yakni dengan menyebarkan angket terhadap audiens

yang mendengarkan siaran tersebut.

c. Dokumentasi

Pengambilan dan mencari data-data yang ada berkenaan dengan penelitian

ini industri seperti dengan melihat dokurnentasi yang ada dalam program-

program radio siaran yang terdahulu

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode

deskriptif kuantitatif presentase, yakni dengan menganalisa data apa adanya

sehingga dapat dipahami, maksud dan tujuannya.

Untuk mengetahui frekuensi relatif angka presentase digunakan rumus

sebagai berikut :

P=F/Nx100%

Keterangan :

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya

P = Jarak frekuensi atau banyaknya individu angka presentase

N = Angka presentase (Anas Sudjana, 2001: 40-41)

Dalam menentukan kriteria penilaian, penelitian ini merujuk pada

kategori berikut ini (Suharsimi Arikunto, 1998:246):

1. Apabila persentase antara 76% - 100% dikatakan “Sangat Baik”

2. Apabila persentase antara 56% - 75% dikatakan “Baik”
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3. Apabila persentase antara 40% - 55% dikatakan “kurang baik”

4. Apabila persentase kurang dari 40% dikatakan “tidak baik”.

L. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam tiap-

tiap bagian proposal ini, maka penulis menguraikan suatu ringkasan masing-

masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan

istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konsep oprasional, metodologi penelitian dan sistem matika

penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang terdiri dari sejarah berdirinya, perkembangan, sistem kerja,

Sarana prasarana, dan struktur organisasi.

BAB III : PENYAJIAN DATA

BAB IV : ANALISA DATA

Pembahasan masalah, yakni dengan menyajikan kesalahan dalam

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, dimana

pada bagian ini akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.


