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ABSTRAK

Studi ini mengkaji motif pendengar aktif radio EBS FM yang mengikuti fitur SOS Number
dalam Program Nine One One.Penelitian ini menarik diteliti karena radio saat ini tergolong
media konvesional masih digunakan anak muda bersosialisasi dengan lingkungan. Melalui
penelitian ini, peneliti ingin mengetahui motif pendengar dalam mengikuti fitur SOS
Number di Radio EBS FM. Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori uses and
gratification. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan tujuan untuk membuat
deskripsi secara akurat tentang fakta dan sifat populasi atau objek penelitian. Tipe
penelitian ini didahului oleh kerangka konsep serta landasan teori. Melalui kerangka
konseptual, peneliti melakukan operasionalisasi variabel beserta indikatornya. Kesimpulan
dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif yang menjadi alasan responden dalam
mendengarkan program siaran EBS Nine One One fitur SOS Number, motif paling
mendominasi adalah Motif Identitas Personal.  Motif yang menempati urutan kedua adalah
Motif Informasi diikuti dengan Motif Hubungan Personal, dan motif paling rendah adalah
Motif Pengalihan.

Kata Kunci: Motif pendengar Radio EBS, Program Radio SOS Number, Motif pendengar

radio

PENDAHULUAN

Komunikasi adalah sebuah aktivitas fundamental bagi manusia dalam setiap

melangsungkan kehidupan sosialnya. Pada sisi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa

komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan

ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk

hubungan dengan orang lain (Wiryanto, 2004:7). Dalam melakukan aktivitas tersebut

dibutuhkan suatu media komperehensif.

Salah satu bentuk media komunikasi adalah media massa. Media massa memiliki

sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas

(universality of reach), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa

saja yang muncul di media massa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
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teknologi, media massa juga mengalami perkembangan dengan memanfaatkan kemajuan

di bidang teknologi tersebut. Salah satu media massa yang berteknologi adalah radio.

Sebagai salah satu radio di Surabaya, EBS FM membidik usia muda sebagai

pendengarnya. Hal tersebut tergambar dari sapaan penyiar saat membuka ataupun menutup

acara yaitu “EBS FM One O Five Point Nine The Teenage Spirit Station”. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Riztanti (2010) diketahui bahwa karakteristik pendengar

radio didominasi oleh anak muda dengan usia 15-24 tahun dimana EBS menjadi radio

yang paling sering didengarkan.

Salah satu program siaran yang menjadi magnet bagi pendengar adalah Nine One

One dengan fitur SOS Number. Pada kenyataannya, sebuah stasiun radio memiliki banyak

pendengar dimana mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Akan tetapi pendengar yang

jumlahnya melimpah tersebut akan berpaling pada progran siaran di stasiun radio lainnya

apabila tidak menddapatkan kepuasan di sebuah stasiun radio. Oleh karena itulah sebagai

sebuah media komunikasi yang membutuhkan pendengar supaya dapat terus meningkatkan

eksistensinya, perlu dilakukan pengukuran terkait uses and gratificatio nterhadap

pendengar radio.  Kebanyakan riset Uses and  Gratifications tersebut memfokuskan pada

motif sebagai variabel independen yang mempengaruhi penggunaan media yang dalam hal

ini adalah pendengar radio (Kania, 2011).

Penelitian ini menganalisis motif pendengar aktif, yang mana diindikasikan

terdapat motif  partisipan fitur SOS Number dalam program siaran EBS Nine One-One.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif

pendengar aktif  program EBS Nine One One dalam fitur SOS Number.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratification. Herbert Blumler

dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan teori ini. Teori uses and

gratifications ini dikenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses of Mass

Communication: Current Perspectives on Gratification Research. Teori uses and

gratifications milik Blumler dan Katz ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan

peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna

media itu adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha

untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya.
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Artinya, teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan

alternatif untuk memuaskan kebutuhannya (Kriyantono, 2008:203).

Model uses and gratifications berangkat dari pandangan bahwa komunikasi

(khususnya media massa) tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. Inti teori

uses and gratifications adalah khalayak pada dasarnya menggunakan media massa

berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak.

Jika motif ini terpenuhi maka kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Padaakhirnya, media

yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak disebut media yang efektif (Kriyantono,

2008:204).

Kriyantono (2008:206) menyebutkan bahwa salah satu macam riset uses and

gratifications yang saat ini berkembang adalah yang dibuat Philip Palmgreen dari

Kentucky University. Kebanyakan riset uses and gratifications memfokuskan pada motif

sebagai variabel independen yang mempengaruhi penggunaan media. Palmgreen kendati

juga menggunakan dasar yang sama yaitu orang menggunakan media didorong oleh motif-

motif tertentu, namun konsep yang diteliti oleh Palmgreen ini tidak berhenti di situ, dengan

menanyakan apakah motif-motif khalayak itu telah dapat dipenuhi oleh media. Dengan

kata lain, apakah khalayak puas setelah menggunakan media.

Konsep mengukur kepuasan ini disebut gratification sought dan gratification obtained.

Penggunaan konsep-konsep baru ini memunculkan teori yang merupakan varian dari teori

uses and gratifications, yaitu teori expectancy values (nilai pengharapan) (Kriyantono

2008:206).

Dalam menganalisis motif pendengar aktif Program EBS Nine One One dalam

mendengarkan dan mengirimkan SMS pada Fitur SOS Number, peneliti menggunakan

jenis-jenis motif oleh McQuail, Blumler dan Brown yang menggunakan kategori-kategori

berikut dalam hal motif penggunaan media oleh masyarakat (Severin dan Tankard, 2005):

1. Motif Informasi (surveillance) yaitu informasi mengenai hal-hal yang mungkin

mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang melakukan sesuatu.

2. Motif Identitas pribadi (personal identity) yaitu penguatan nilai atau penambah

keyakinan; pemahaman diri; eksplorasi realitas;

3. Motif Hubungan personal (personal relationship) yaitu manfaat sosial informasi

dalam percakapan; pengganti media untuk kepentingan perkawanan,

4. Motif Pengalihan (diversion) yaitu pelarian dari rutinitas dan masalah; pelepasan

emosi,
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Selanjutnya, motif-motif tersebut akan mengarahkan perilaku individu dalam

mengkonsumsi media dan akan mempengaruhi terpaan selektif individu terhadap jenis isi

media. Antara individu yang satu dengan yang lain akan mengkonsumsi media dengan cara

yang berbeda dengan tujuan yang berbeda-beda pula.

Radio sebagai salah satu media massa juga memiliki kemampuan untuk memberikan

informasi kepada pendengarnya, seperti sebagai media periklanan dengan tujuan agar

masyarakat mendengarkan promosi produk sehingga berdampak pada penjualan produk

tersebut (Effendy, 2003: 314).

Radio siaran merupakan suatu media massa yang menyampaikan pesan dalam bentuk

modulasi berupa tanda-tanda (morse),suara (voice), kalimat (talk), bunyi-bunyian (sounds),

dan lain-lain yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dengan frekuensi

tinggi ke udara melalui antena, yang kemudian disebut dengan pemancar (transmitter).

Sinyal-sinyal modulasi tersebut kemudian diterima oleh suatu alat penerima yang disebut

radio penerima (receiver) (Effendy, 2003:139).

Pada masa remaja, menurut Soetjiningsih (2004), anak remaja akan dihadapkan pada

dua tugas utama, yaitu: Pertama, mencapai ukuran kebebasan atau kemandirian dari

orangtua; Kedua, membentuk identitas untuk tercapainya integrasi diri dan kematangan

pribadi. Selain itu, masih ada 8 tugas perkembangan lain pada masa remaja, yaitu (Argyle,

2001):

(1) Memperluas hubungan antar pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa,

(2) Memperoleh peranan sosial,

(3) Menerima keadaan tubuhnya dan menggunakannya secara efektif,

(4) Memperoleh kebebasan emosional dari orangtua,

(5) Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri,

(6) Memiliki dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan,

(7) Mempersiapkan diri untuk perkawinan dan kehidupan berkeluarga,

(8) Mengembangkan dan membentuk konsep-konsep moral.

Secara psikologis, remaja merupakan individu yang paling sering mengalami depresi atau

stress. Meningkatnya depresi pada remaja awal, banyak dikaitkan dengan gender. Seperti

yang diungkapkan oleh Silverstein dan Lynch (2002), perbedaan gender dalam

simtomatologi depresi telah banyak mendapat perhatian, dan fakta saat ini menunjukkan

bahwa prevalensi depresi klinis dan subklinis lebih tinggi terjadi diantara perempuan

Banyak hasil penelitian para ahli yang menemukan bahwa perempuan cenderung
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mengalami depresi yang lebih parah atau berat dibandingkan laki‐laki, baik berdasarkan

ras maupun jenjang pendidikan (Sigmond, et al., 2006).

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Silalahi

(2009:20) mengemukakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang

menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisis metode statistik. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Silalahi (2009:27) mengemukakan

bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menyajikan satu gambar

terperinci mengenai situasi khusus, setting social ataupun hubungan keduanya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pendengar program EBS Nine One One

yangmengirimkan SMS dalam fitur SOS Number dengan usia 15-24 tahun, dengan strata

pendidikan antara SMP, SMA, dan Strata 1. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik

simple random sampling.Teknik sampling tersebut merupakan teknik yang paling mudah

dilakukan. Pada teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk

dipilih menjadi sampel. Peneliti memberi nomor pada seluruh anggota populasi, lalu

mengundinya (merandom/mengacak) sampai mendapatkan jumlah sampel yang

dibutuhkan (Kriyantono, 2008:150-151).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pengumpulan data tersetruktur (structured data collection),  yaitu pengumpulan data

melalui penyampaian kuesioner formal yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang telah

disusun secara teratur terlebih dahulu. Adapun proses penyampaian kuesioner tersebut

disampaikan secara langsung (direct approach).

Adapun tahapan pertama yang dilakukan setelah data terkumpul adalah menguji

kualitas data. Pengujian kualitas data tersebut terdiri atas dua tahap, pertama adalah dengan

menguji validitas (kesahihan) dan uji reliabilitas.

Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini meliputi tabulasi frekuensi,

skor rata-rata tiap indikator dari variable motif, serta deskripsi motif yang paling dominan

pada pendengar aktif program EBS Nine One One khususnya fitur SOS Number.

Penelitian ini sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan yang mana salah satu

tahap terpentingnya adalah pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan

pendengar radio EBS. Data yang dikumpulkan secara lengkap di lapangan selanjutnya

dikelompokkan ke dalam tabel untuk dilakukan analisis data. Melalui pemaparan tabel

frekuensi identitas personal, dapat disimpulkan bahwa pendengar program EBS Nine One
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One didominasi oleh pendengar perempuan yang berusia sekitar 17 Tahun dengan tingkat

pendidikan SMA.

Diketahui hasil dalam penelitian ini, responden pendengar lebih banyak berjenis

kelamin perempuan karena pada berbagai hasil penelitian disebutkan bahwa perempuan

merupakan gender yang sifatnya kurang agresif dibandingkan laki-laki dan ketika berada

pada kondsisi yang tertekan (depresi/stress), perempuan cenderung meratapi dan

memikirkan masalahnya tersebut (Davison dan Neale, 2001); yang mana mayoritas

permasalahan yang dialami oleh remaja perempuan sering diangkat menjadi topik pada

fitur SOS Number. Karena itulah pendengar yang menjadi responden pada penelitian ini

didominasi oleh remaja perempuan.

McQuail, (2009:426) menyebutkan bahwa audiens pada teori uses and Gratification

merupakan audiens yang aktif dan diarahkan oleh tujuan. Dipaparkan bahwa:

“audiens sangat bertanggung jawab dalam memilih media untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri. Dalam pandangan ini, media dianggap sebagai satu-
satunya faktor yang mendukung bagaimana kebutuhan terpenuhi, dan audiens
dianggap sebagai perantara yang besar: mereka tahu kebutuhan mereka dan
bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut”

Dengan tersedianya fitur SOS Number sebagai media komunikasi diharapkan remaja

dapat memenuhi kebutuhannya sebagai individu yang memiliki permasalahan, baik dengan

hanya mendengarkan maupun ikut berpartisipasi dengan cata mengirimkan SMS atau

dikatakan sebagai pendengar aktif.

Nurudin (2007:192) menyatakan bahwa teori uses and gratification lebih menekankan

pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia itu mempunyai

otonomi, wewenang untukmemperlakukan media. Selain itu, konsumen media mempunyai

kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media

dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Hal tersebut semakin menegaskan

bahwa mendengarkan program siaran radio merupaka pilihan yang bebas bagi pendengar

EBS Nine One One fitur SOS Number, memilih untuk tetap mendengarkan atau

mematikan radionya atau justru memilih untuk berperan aktif sebagai pendengar yang

kritis.

Pada penelitian ini motif pendengar dibedakan atas 4 variabel; yaitu (1) informasi, (2)

Identitas Personal, (3) Hubungan Personal, (4) Pengalihan. Setelah melakukan

pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada 147 respoden diketahui
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bahwa responden memiliki motif yang berbeda-beda dalam mendengarkan siaran program

EBS Nine One One.

Identitas Personal merupakan motif dengan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan

motif ketiga motif lainnya; yaitu sebesar 21.09. Nilai yang tampak pada motif Identitas

Personal tersebut termasuk dalam kriteria ‘Tinggi’ sebagaimana perhitungan interval

Likert yang telah dituliskan di awal. Kriteria tersebut tidak hanya berlaku untuk motif

Identitas Personal; nilai pada ketiga motif lain sebagaimana gambar di atas, baik motif

Informasi, Hubungan Personal, maupun motif Pengalihan, juga dikategorikan ‘Tinggi’.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa keempat motif tersebut merupakan alasan yang kuat

bagi responden untuk mendengarkan program siaran EBS Nine One One, tetapi jika

diurutkan berdasarkan besarnya nilai tersebut maka motif Identitas Personal adalah motif

yang menjadi alasan  terbesar pendengar untuk tetap stay turn di frekuensi EBS FM,

khususnya untuk mendengarkan program EBS Nine One One fitur SOS Number.

Bagan I. Grafik Motif Pendengar EBS Nine One One
Sumber: Olah Data Peneliti

Atas pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa motif untuk mendengarkan

radio yang paling utama adalah mencari identitas personal, lalu untuk mendapatkan

informasi, lalu membina hubungan personal, dan yang terakhir sebagai motif pengalihan

dari rutinitas yang menjemukan. Untuk memenuhi motif-motif tersebut digunakan siaran

radio sebagai medianya; yaitu program siaran EBS Nine One One dengan fitur SOS

Number. Hasil yang didapatkan setelah mendengar siaran radio adalah mengetahui

karakter pribadi diri, lalu mendapatkan sebuah informasi, lalu mebina hubungan seperti
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kawan dekat atau pacar, sekaligus meningkatkan hubungan personalnya dengan teman

sebaya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep uses and gratification yang

dikemukakan oleh Saverin dan Tarkand (2005) bahwa motif individu dalam memanfaatkan

media komunikasi selalu diawali dengan motif informasi, selanjutnya adalah motif

‘Identitas Personal’, kemudian motif ‘Hubungan Personal’, dan terakhir adalah motif

‘Pengalihan’; tidak berlaku pada pendengar EBS Nine One One Fitur SOS Number. Motif

penggunaan media komunikasi yang utama adalah mendapatkan informasi. Sebagaimana

Mulyana (2000) yang mengemukakan bahwa di era yang semakin berkembang saat ini

masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang begitu tinggi, untuk memenuhirasa ingin

tahunya tersebut secara cepat maka digunakan berbagai media komunikasi. Prayudha

(2004) menjelaskan bahwa media komunikasi yang dapat memberikan informasi secara

cepat kepada masyarakat adalah radio. Oleh karena itulah informasi merupakan motif

utama dalam teori uses and gratification.

Motif selanjutnya adalah ‘Identitas Personal’; motif ini menjadi alasan masyarakat

menggunakan media komunikasi karena sebagian masyarakat memiliki keinginan untuk

mengetahui siapa dirinya supaya dapat meningkatkan eksistensinya di kehidupan sosial.

Setelah itu alasan yang menjadi masyarakat untuk menggunakan media komunikasi adalah

‘Hubungan Personal’ yang berarti keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Motif

terakhir adalah ‘Pengalihan’, sebagai cara menghindarkan diri dari masalah ataupun

rutinitas harian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di muka telah diketahui bahwa motif utama responden

dalam mendengarkan siaran EBS Nine One One fitur SOS Number adalah ‘Identitas

Personal’,  baru kemudian mencari ‘Informasi’, selanjutnya motif ‘Hubungan Personal’,

dan yang terakhir adalah motif ‘Pengalihan’.Pada hasil penelitian responden menjadikan

motif ‘Identitas Personal’ sebagai alasan utama dalam mendengarkan siaran EBS Nine One

One fitur SOS Number karena mayoritas responden merupakan remaja yang mana pada

umumnya tahapan remaja merupakan tahap pencarian jati diri seseorang. Pencarian jati diri

yang kompleks pada usia remaja itu pula yang menjadi konsep dari program siaran EBS

Nine One One fitur SOS number.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa remaja putri jauh lebih introvert

dibandingkan remaja putra dan lebih senang menghabiskan waktu dengan berdiam diri di

rumah atau melakukan kegiatan yang tidak terlalu menghabiskan energi. Sementara anak



106 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 3/ NO. 1

laki-laki jauh lebih suka menghabiskan waktunya di luar rumah dengan melakukan

aktivitas yang lebih memacu adrenalin, seperti berolahraga. Karena mendengarkan radio

bukan aktivitas yang dapat mmacu adrenalin dan membuat energi maka mendengarkan

radio lebih didominasi oleh kaum perempuan.

Hal tersebut senada dengan pemaparan Prayudha (2006:8) bahwa radio adalah

media komunikasi yang sifatnya sederhana, sehingga mudah digunakan. Secara psikis

maupun fisik, perempuan memang lebih cenderung gemar menghabiskan waktu luangnya

secara sederhana; yaitu bersantai maupun mengobrol dengan teman sebayanya. Kegemaran

tersebut dapat dilakukan sembari mendengarkan siaran radio, oleh karena itulah mayoritas

responden yang menjadi pendengar EBS Nine One One fitur SOS Number berjenis

kelamin perempuan.

Secara psikologis baik perempuan maupun laki-laki pada masa remaja pada

umumnya dihampiri berbagai tekanan dengan ketegangan emosi yang khas. Pola emosi

tersebut sama halnya dengan pola emosi seseorang pada masa kaak-kanaknya.

Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat;

khususnya pengendalian emosi yang jauh lebih kuat dibandingkan individu yang berada

pada masa kanak-kanak. Remaja tidak lagi melampiaskan emosinya dengan mengeluarkan

teriakan dan rengekan seperti anak-anak, tetapi lebih kepada menggerutu atau memberikan

kritikan pedas terhadap sesuatu yang tidak dapat diterima pikirannya. Oleh karena itu usia

remaja merupakan kisaran usia dimana individu cenderung menyimpan luapan emosinya.

Walaupun begitu, sebagai manusia normal remaja perlu menyalurkan emosinya. Sebagai

bentuk kematangan sosial, seorang remaja (baik perempuan maupun laki-laki) selalu

menggunakan kataris emosi untuk menyalurkan emosinya. Untuk dapat menggunakan

kataris emosi setiap remaja harus melakukan latihan fisik yang berat, bermain atau bekerja,

tertawa atau menaangis (Hurlock, 2004:213).

Untuk dapat menyalurkan emosinya tersebut maka dibutuhkan suatu media yang

tidak hanya dapat menjadi sarana terluapkannya emosi remaja, tetapi juga mampu

membiarkan remja untuk tetap menjaga emosi yang dirasakannya supaya tidak tumpah

ruah sebagaimana luapan emosi anak-anak. Salah satu media yang hingga kini menjadi

salah satu ‘tempat pembuangan’ emosi para remaja adalah stasiun radio.

Melalui hasil yang didapatkan pada penelitian ini, dapat dikatakan bahwa motif-motif yang

digunakan user dalam memanfaatkan media komunikasi tidak dapat dihomogenkan. Setiap

individu memiliki motif masing-masing dalam menggunakan media komunikasi. Dalam
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beberapa hal, masyarakat menggunakan media komunikasi untuk mendapatkan informasi.

Namun seiring dengan cepatnya arus globalisasi, penggunaan media komunikasi tidak

hanya untuk mendapatkan informasi.Bergantung pada jenis media yang digunakan,

identitas pengguna (user), serta waktu penggunaan media komunikasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian di muka dapat disimpulkan

bahwa sebanyak  95% responden perempuan menyetujui bahwa setelah mendengarkan

SOS Number dirinya lebih mengetahui bagaimana harus bersikap dan mengorientasikan

diri di tengah-tengah lingkungannya, sedangkan bagi responden laki-laki identitas diri

tidak hanya didapatkan melalui siaran SOS Number. Berdasarkan usianya, responden yang

berusia 17 tahun merupakan responden mayoritas yang menyetujui bahwa alasan

mendengarkan SOS Number adalah mencari ‘Identitas Personal’. Sementara pada tingkat

pendidikan diketahui bahwa sebanyak 63 responden yang memilih motif ‘Identitas

Personal’ sebagai alasan mendengarkan siaran SOS Number adalah pelajar SMA. Dapat

diketahui bahwa motif identitas personal didominasi oleh responden perempuan (100

orang) dengan kisaran usia ≤ 17 (66 orang) tahun dan jenjang pendidikan SMA (63 orang),

artinya adalah pendengar EBS Nine One One didominasi oleh usia remaja. Motif Identitas

Personal yang menjadi dominasi sebagai alasan responden sebagai pendengar EBS Nine

One One adalah merubah karakter diri sendiri menjadi lebih ceria setelah mendengarkan

siaran EBS Nine One One fitur SOS Number sekaligus menjadi sosok yang lebih up date

dibandingkan teman sebaya maupun anggota keluarga.

Motif selanjutnya yang menjadi alasan responden untuk mendengarkan EBS Nine One

One adalah motif Informasi, dengan indikator yang paling menonjol adalah informasi

terkait karakter dari masing-masing lawan jenis sekaligus untuk mencari jalan keluar

dalam menyelesaikan permasalahan percintaan, pertemanan, serta hubungan dengan orang

tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden perempuan merupakan responden

yang paling banyak mencari informasi dengan mendengarkan siaran radio dibandingkan

dengan responden berjenis kelamin laki-laki. Pada tabulasi silang antara motif informasi

dengan tingkat usia responden diketahui bahwa responden yang mendengarkan radio

dengan motif mencari informasi didominasi oleh responden yang berusia < 17 tahun.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, responden yang menjadikan Informasi sebagai

alasan dalam mendengarkan SOS Number adalah responden SMA.
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Setelah mengenal Identitas Personal dan mendapatkan Informasi terkait lawan jenis

yang dikehendaki, motif responden dalam mendengarkan EBS Nine One One selanjutnya

adalah motif Hubungan Personal. Responden perempuan dan laki-laki menyetujui bahwa

‘hubungan personal’ adalah motif dalam mendengarkan program siaran SOS Number.

Pada tingkatan usia, motif ‘hubungan personal’paling banyak diakui sebagai alasan dalam

mendengarkan siaran EBS Nine One One oleh responden dengan tingkatan usia ≤ 17 tahun

yaitu sebanyak 66 responden, sedangkan jenjang pendidikan yang mendominasi adalah

SMA. Indikator yang mendominasi motif ini adalah hubungan dengan teman-teman sebaya

khususnya dalam hal selalu mendapatkan topik pembicaraan dengan teman sebaya.

Motif selanjutnya yang menjadi alasan responden dalam mendengarkan program

siaran EBS Nine One One fitur SOS Number adalah Pengalihan. Baik responden

perempuan mauun laki-laki menyetujui bahwa ‘Pengalihan’ adalah salah satu motif untuk

mendengarkan siaran EBS Nine One One fitur SOS Number. Sementara berdasarkan usia,

remaja dengan usia belasan hingga 17 tahun adalah responden yang mendominasi dalam

memberikan pernyataan setuju bahwa mendengarkan siaran SOS Number adalah salah satu

bentuk pengalihan dari masalah yang sedang dihadapi; baik yang berasal dari keluarga,

teman sebaya, maupun sekolah. Selain itu, strata pendidikan juga mempengaruhi

responden untuk menyetujui bahwa siaran SOS Number dapat menjadi media ‘Pengalihan’

atas problematika yang sedang dihadapi oleh tiap-tiap individu. Dari hasil penelitian

diketahui bahwa responden yang mendominasi merupakan pelajar SMA. Siswa SMA lebih

memiliki banyak tekanan dalam menjalani kehidupannya dan untuk itulah dibutuhkan

media yang setidaknya dapat mengurangi beban pikiran. Indikator yang mendominasi

adalah menghilangkan stress; perasaan stress terkait permasalahan yang dialami oleh para

remaja.
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