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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media komunikasi saat ini telah memungkinkan orang 

di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. Hal ini memungkinkan karena 

adanya berbagai media yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian 

pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk 

media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang 

banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting 

dalam ilmu komunikasi khususnya ilmu komunikasi massa.
1
 

Berbicara mengenai media massa salah satunya adalah radio. Radio 

merupakan  media massa elektronik tertua di dunia. Radio telah menjalani 

proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi 

massa seperti dewasa ini.
2
 Radio pada awalnya cenderung diremehkan dan 

perhatian pada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi 

transmisi. Radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk 

kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Radio lebih banyak 

dimanfaatkan sebagai tujuan yang berkaitan dengan politik dan ideologi 

secara umum.
3
 Selama satu abad lebih keberadaan radio telah berhasil 

mengatasi persaian keras dengan bioskop dan televisi. Radio telah beradaptasi 

dengan perubahan dunia, dengan mengembangkan hubungan saling 

menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya. Kelebihan dari media 

massa radio ini adalah bisa menjangkau dimana saja kita berada. Bahkan kita 

dapat mendengarkan radio meskipun sedang melakukan kegiatan lain. 

Dari beberapa kelebihan yang dimiliki radio membuat media massa 

ini banyak diminati oleh masyarakat dan menarik untuk didengarkan. Selain 
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itu radio juga mempunyai kelebihan lain yakni sebagai media imajinasi 

karena sebagai media audio radio dapat menstimulasikan begitu banyak suara 

dan berupaya meggambarkan ruang penyiar atau informasi penyiar melalui 

telinga pendengar.
4
 Pada masa kini radio semakin banyak bermunculan 

disetiap daerah-daerah termasuk di daerah kabupaten Bengkalis khususnya 

kota Duri, Dengan frekuensi 88,7 FM bernama Radio Dakta. Radio Dakta 

mempunyai visi misi serta tujuan yang ingin dicapai kepada pendengarnya. 

Tujuan dari radio tersebut adalah menjadikan radio Dakta sebagai media 

pendidikan, dakwah, informasi serta Hiburan. 

Eksistensi sebuah radio dapat dilihat dari keberadaannya dan radio 

tersebut masih aktif menjalankan kegiatan-kegiatan siarannya, serta masih 

melakukan pembaharuan-pembaharuan baik itu program siaran maupun 

produksi iklan. Pada radio Dakta FM eksistensinya dapat dilihat dari 

banyaknya permintaan yang ingin menjalin kerjasama dalam memproduksi 

iklan dengan maksud dan tujuan pengiklan tersebut, Serta dari penelepon 

yang masuk pada program-program siaran tertentu. seperti misalnya Program 

Morning Show yang merupakan program Talkshow yang memberikan 

kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dengan penyiar dan narasumber 

melalui telepon dan online. Program-program siaran radio Dakta FM 

disajikan dengan menyelipkan nilai-nilai keagamaan, edukasi dan moral. 

Program hiburan dan juga program informasi bisa dinikmati oleh semua 

kalangan masyarakat,tanpa melihat agama, budaya dan usia. 

Radio Dakta 88,7 FM mempunyai program siaran bernama “Morning 

Show“. Program siaran tersebut berisikan berbagai informasi menarik yang 

disajikan untuk masyarakat Duri seperti informasi tentang sejarah islam, 

kajian hadist dan alquran serta keluarga yang islami. Program ini berdurasi 

selama satu jam dari Selasa hingga Kamis dimulai pada pukul 08.00 WIB 

sampai 09.00 WIB pagi dan pada hari Sabtu dimulai dari pukul 09.00 WIB 

hingga 10.00 WIB pagi. Pada program ini dihadirkan seorang narasumber 
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sebagai pembicara yang akan membahas tema-tema tertentu, dan akan ada 

sesi tanya jawab antara pendengar dengan narasumber yang dipilih pihak 

radio Dakta dalam membahas tema tersebut melalui telepon dan juga online.  

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai media informasi dan juga 

sebagai media dakwah, tentunya pihak radio harus melakukan berbagai usaha 

untuk meningkatkan kualitas program radio yang disajikan untuk pendengar, 

yaitu dengan bagaimana proses produksi sebuah program dan betapa 

pentingnya proses produksi program tersebut agar program tidak monoton 

dan membosankan. Dari beberapa penjelasan yang melatar belakangi 

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Proses Produksi Program 

Morning Show pada Radio Dakta 88,7 FM Kota Duri”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam 

penelitian ini,maka penulis akan menjelaskan  istilah-istilah tersebut : 

1. Proses  

Proses merupakan tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa 

pembentukan yang meliputi jalannya dan bekerjanya sesuatu
5
. 

2. Produksi  

Produksi adalah proses pembuatan atau disebut juga dengan proses 

yang memberikan hasil6. 

3. Program 

Segala hal yang ditampilkan suatu stasiun penyiaran untuk 

memenuhi kebutuhan audiensnya
7
. 

4. Morning Show 

Program ini awalnya bernama Dakta Morning Show yang diubah 

menjadi Morning Show adalah program Talkshow yang membahas materi-

materi berbeda tiap harinya yang disiarkan pada hari Selasa sampai Kamis 
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pukul 08.00-09.00 WIB pagi dan pada hari Sabtu pukul 09.00-10.00 WIB 

pagi. Adapun pembahasan yang dibahas tentang parenting, jendela 

keluarga, klinik kesehatan, kajian hadist dengan narasumber yang berbeda-

beda tiap segmennya. Pada Program ini pendengar dapat melakukan sesi 

tanya jawab  dengan narasumber melalui telepon dan juga online
8
 

5. Radio Dakta Mandau 

Radio Dakta Mandau adalah sebuah radio swasta yang terletak di 

Balairaja, Pinggir Duri dengan frekuensi 88,7 FM. Radio Dakta 

mempunyai visi misi serta tujuan yang ingin menjadikan Radio sebagai 

media pendidikan, dakwah, informasi serta Hiburan dengan target 

pendengar berbagai kalangan masyarakat duri dengan target utama 

pendengar  keluarga muslim terutama kalangan ibu-ibu.
9
 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang peneliti jelaskan sebelumnya maka rumus 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Proses Produksi Program 

Morning Show Radio Dakta Mandau 88,7 FM kota Duri? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses 

produksi program  Morning Show Radio Dakta Mandau 88,7 FM Kota 

Duri. 

2. Kegunaan 

a. Teoritis 

1.) Mengembangkan Ilmu Komunikasi khususnya Mengenai Proses 

Produksi Program di Radio. 

2.) Hasil Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu komunikasi khususnya Broadcasting 
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b. Praktis 

1.) Secara Akademik, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Sosial Islam (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2.) Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan 

bagi peneliti agar dalam melaksanakan siaran dapat berjalan dengan 

efektif. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I:  Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

Pada bab ini menjelaskan kajian teori, kajian terdahulu, kerangka 

pikir. 

BAB III:  Metodologi Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisi data. 

BAB IV:  Gambaran Umum 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subyek 

penelitian tersebut. 

BAB V:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan dari penelitian tersebut. 

BAB VI:  Penutup 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian 

tersebut dan saran. 

 

 


