
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Radio (istilah secara umum) dalam kehidupan sehari-hari digunakan 

sebagai sarana penyampai informasi. Suara yang kita dengar dari pesawat radio 

merupakan perubahan bentuk energi elektromagnetik dari gelombang radio yang 

ditangkap oleh pesawat radio, kemudian diubah melalui pengeras suara menjadi 

energi bunyi sehingga bisa kita dengar. 

Suara yang kita dengar dari pesawat radio bisa berisi tentang hiburan, 

misalnya musik atau humor, serta berita, iklan dan berbagai informasi lainnya. 

Keuntungan dari radio dibandingkan media lain adalah dapat menjangkau hampir 

seluruh lapisan masyarakat, setiap waktu, setiap tempat, dan melibatkan siapa saja 

serta di mana saja. Pendengar tidak harus tetap berada di depan pesawat radionya, 

tidak seperti halnya menonton televisi. Mendengarkan radio dapat dilakukan 

sambil melakukan kegiatan lain. Ini juga berarti bahwa makin banyak pendengar 

yang dapat dijangkau sementara mereka masih tetap dapat bekerja sesuai 

tanggung jawab pekerjaannya. 

Radio adalah salah satu bentuk dari media massa elektronik selain televisi.  

Maka dari itu radio juga memiliki ciri-ciri media massa. Ciri khas radio adalah 

tidak menuntut pendengarnya untuk memiliki kemampuan membaca dan melihat, 

namun  hanya diperlukan kemampuan mendengar. Beberapa ciri khas atau 

kelebihan radio antara lain (Effendy 2002):  

1) Radio siaran bersifat langsung.  

Untuk mencapai sasaran pendengarnya, dapat dilakukan tanpa mengalami 

proses yang rumit. Radio tidak memerlukan waktu yang lama untuk 

penyebarannya. Selain itu, penyampaian pesan lewat radio lebih efektif, 

efisien dan langsung dapat disampaikan.  

2) Radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan.  

Bagi radio tidak ada masalah dengan jarak dan waktu. Sebuah pesan yang 

disampaikan oleh seorang penyiar, pada saat itu juga dapat diterima oleh 
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khalayak. Bagi radio juga tidak ada masalah dengan jarak ruang. Radio 

mampu mencapai seberapa jauh sasaran yang dituju.  

3) Radio siaran memiliki daya tarik.  

Radio memiliki daya tarik pada kata-kata lisan (spoken words), musik 

(music),  serta efek suara (sound effect) yang menjadikan suatu acara yang 

disajikan radio menjadi hidup. Bila media lain membutuhkan waktu 

khusus untuk bisa dinikmati, mendengarkan radio dapat dinikmati sambil 

melakukan hal-hal lainnya. Radio merupakan media yang sangat fleksibel 

di mana pendengar radio tidak harus berada di depan pesawat radionya.  

Sama seperti media komunikasi massa lainnya, radio memiliki beberapa 

fungsi yaitu sebagai alat penerangan, pendidikan, mempengaruhi massa, dan 

hiburan. Berkaitan dengan fungsi hiburan, radio tampil memenuhi kebutuhan 

emosi dan pengalaman estetis massa. Kepenatan dan kelelahan pun bisa hilang 

dengan mendengar acara-acara hiburan yang disiarkan oleh suatu stasiun radio.  

Penulis menyadari bahwa tempat penulis melaksanakan praktik kerja 

ternyata memiliki tujuan untuk menjaring masyarakat Purwakarta dan sekitarnya 

agar mendengarkan siaran di Radio Sadang maka seorang penyiar harus mampu 

menarik minat pendengar agar terus mendengarkan frekuensi ini. Radio Sadang 

tidak hanya memiliki program hiburan, tetapi menyuguhkan talk show kesehatan 

yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. 

Selain itu pemilihan penggunaan bahasa yang santun, lugas, atraktif, dan mudah 

dimengerti pun menjadi salah satu poin yang diunggulkan Radio Sadang 

Purwakarta. 

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema 

”PENGGUNAAN BAHASA DALAM PROSES PENYIARAN DI RADIO 

SADANG PURWAKARTA” dikarenakan dirasa pentingnyabagi orang-orang 

yang bekerja di bidang penyiaran untuk menerapkan penggunaan bahasa yang 

baik dan benar di radio. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

1. Penggunaan bahasa terkait perbedaan usia pendengar radio. 



3 

 

2. Bagaimana cara penyiar menarik minat pendengar melalui sebuah 

program siaran radio. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Bahasa 

Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

2. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui seberapa penting penggunaan bahasa penyiaran di 

Radio Sadang Purwakarta. 

2. Bagaimana cara terbaik untuk memaksimalkan sebuah program siaran 

radio melalui penyiar yang interaktif. 

3. Memberikan solusi dan informasi kepada mahasiswa Universitas 

Widyatama yang tertarik dalam dunia penyiaran. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Media Informasi 

Lintas Dimensi (Radio Sadang 103.6FM) Jl. Raya Sadang No. 242A Purwakarta – 

Telp: (0264) 8227016 – Fax: (0264) 8227016 – Email: 

thomsonsadangfm@gmail.com – Website: www.sadangfm.com. Penulis 

melaksanakan Praktik kerja lapangan selama lebih dari 100 jam yang di 

laksanakan terhitung dari tanggal 2 September – 27 September 2013. 

 

 
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan  

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan apa adanya dan 

mendetail berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja 

baik berdasarkan observasi langsung maupun wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika Penyajian Laporan Tugas Akhir ini disajikan sebagai berikut: 

• BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

yang berhubungan dengan topik yg penulis angkat. 

• BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai lembaga di mana penulis 

melakukan praktik kerja. 

• BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan kegiatan yang penulis lakukan 

selama melakukan praktik kerja. 

• BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan perbedaan penggunaan bahasa 

sesuai usia pendengar dan bagaimana cara penyiar menarik minat 

pendengar melalui sebuah program siaran radio di Radio Sadang 

Purwakarta. 

 

• BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari tema 

yang penulis kemukakan dari seluruh bab yang terdapat dalam laporan 

tugas akhir ini, penulispun menyampaikankan saran dalam penulisan 

laporan tugas akhir ini.  

 

 

 

 


