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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema 

“PENGGUNAAN BAHASA DALAM PROSES PENYIARAN DI RADIO 

SADANG PURWAKARTA”. Tema yang penulis angkat ini sangat menarik 

untuk diketahui oleh masyarakat umum, untuk itu penulis menarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Untuk meraih keberhasilan dalam sebuah program acara radio, peran seorang 

penyiar sangat penting. Karena penyiar merupakan tombak sebuah program 

acara sehingga harus bisa menarik hati para pendengarnya. 

2.  Untuk dapat menarik hati pendengarnya seorang penyiar radio perlu memiliki 

pengetahuan, teknik penyiaran, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar 

dalam berkomunikasi. 

3. Selain penggunaan bahasa yang baik dan benar, seorang penyiar juga dituntut 

untuk komunikatif, atraktif, dan inovatif dalam membawakan program acara 

radio. 

4. Sebagai pelengkap, seorang penyiar diharapkan dapat mengerti istilah-istilah 

yang digunakan dalam penyiaran. 

5. Penggunaan bahasa dalam sebuah radio dapat dibedakan sesuai dengan 

segmentasi stasiun radio yang bersangkutan. Sehingga pembagian segmentasi 

siaran menjadi sebuah hal yang sangat penting di radio. Secara umum 

segmentasi radio dibedakan menjadi dua, yaitu segmentasi remaja dan 

segmentasi dewasa. 

6. Pada segmentasi remaja biasanya seorang penyiar menggunakan bahasa 

sehari-hari yang terkesan santai dan tidak terlalu kaku. Penggunaan bahasa 

gaul dan serapan pun kerap kali digunakan dalam program siaran radio 

remaja. 

7. Pada segmentasi dewasa bahasa yang digunakan lebih baku namun tetap lugas 

dan menggunakan pemilihan kata yang mudah dipahami oleh pendengar. 
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Radio Sadang 

Purwakarta, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Radio 

Sadang Purwakarta, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat 

bagi Radio Sadang Purwakarta maupun bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang 

Universitas Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut. 

5.2.1 Saran bagi Radio Sadang Purwakarta 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan tugas akhir ini, terdapat saran 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan hasil laporan 

tugas akhir, diantaranya ditujukan kepada: 

1. Penyiar 

• Alangkah baiknya jika seorang penyiar mau terus belajar dan menambah 

pengetahuannya dengan membaca atau melalui sarana lain. 

• Selain memperkaya diri tentang pengetahuan umum, seorang penyiar juga 

diharapkan lebih mengikuti perkembangan lagu-lagu terkini. 

2. Manajemen Radio Sadang 

• Memisahkan antara studio siaran dan studio untuk proses take vocal dan 

editing. 

• Menambah koleksi lagu-lagu terkini. 

5.2.2  Saran bagi Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan 

rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai 

cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat 

menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 

menimba ilmu di Universitas Widyatama. Selain itu pula agar mahasiswa 

melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga saat terjun di dunia 

kerja yang sesungguhnya telah siap dengan pengalaman yang didapatnya selama 

melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 


