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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang 

mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di 

antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
5
 Kegunaan 

teori dalam riset adalah membantu periset menerangkan fenomena sosial atau 

fenomena alami yang menjadi pusat perhatian nya.
6
 

Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih.
7
proses 

berkomunikasi dalam hal ini bisa melalui ucapan, tulisan, gerak tubuh dan 

penyiaran. Teori komunikasi ini menggunakan stimulus-respons, teori ini pada 

dasarnya mengatakan bahwa efek merupakan reaksi terhadap situasi tertentu. 

Dengan demikian, seseorang dapat mengharapkan sesuatu atau memperkirakan 

sesuatu dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui penyiaran. Teori ini 

memiliki tiga elemen, yakni pesan (stimulus), penerima (receiver) dan efek 

(respons).
8
 

1. Proses Produksi Siaran Radio 

a. Tinjauan Proses Produksi 

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi 

murah merakyat, dan bisa dibawa atau didengarkan di mana-mana.
9
 

Ada beberapa tingkatan peran sosial yang diemban radio sebagai 

media publik atau dikenal dalam konsep radio for society. Pertama, radio 

sebagai media penyampaian informasi. Kedua, radio sebagai sarana 

mobilisasi pendapat publik untuk mempengaruhi kebijakan. Ketiga, radio 

sebagai sarana untuk mempertemukan dua pendapat berbeda atau diskusi 

untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Keempat, radio 

                                                             
5Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, Kencana, 2006), 43. 
6Ibid, Rachmat Kriyantono, 43.  
7Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung, Rosdakarya, 2010), 46. 
8 Muhammad Mufid, M.Si., Komunikasi & Regulasi Penyiaran (Jakarta: Kencana, 2010), 22 
9Ibid, Masduki, 9.  
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sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan dalam semangat kemanusiaan 

dan kejujuran.
10

 

Proses berlangsungnya siaran adalah suara penyiar di ruang 

penyiar, penceramah di ruang pidato, penyanyi di studio musik, atau 

khotib di mesjid. Oleh mikrofon getaran ini dirubah menjadi getaran 

elektris. Getarannya terlalu lemah untuk dapat didengar oleh 

manusia.Untuk dapat didengar dan disiarkan getaran ini diperkuat oleh 

“ampiflier” pengaturan suara yang dikendalikan oleh operator atau disebut 

sound technician yang bertugas mendampingi penyiar. Namun, ada 

sebagaian radio yang tidak membedakan antara penyiar dan operator 

sehingga penyiar merangkap sekaligus menjadi operator. Operator inilah 

yang memutar piring hitam, cassette recorder yang menghubungkan 

dengan mikrofon penyiar sehingga terjadilah produksi siaran yang keluar 

dari main amplifier tadi dapat didengar keras oleh siapa saja di ruangan 

dalam kompleks studio, akan tetapi dapat didengar oleh para pendengar di 

rumah, jika sudah dipancarkan oleh pemancar (transmitter) yang 

kemudian diterima oleh pesawat penerima. 
11

 

1) Sifat-sifat Radio 

Dalam memproduksi siaran perlu diperhatikan sifat-sifat radio, seperti: 

a) Auditori 

Sifat radio siaran adalah auditori, untuk didengarkan,karena 

hanya untuk didengarkan, maka isi siaran yang sampai di telinga, 

pendengar hanya sepintas lalu saja. Ini lain dengan sesuatu yang 

disiarkan melalui media surat kabar, majalah atau media dalam 

bentuk tulisan lainnya yang dapat dibaca, diperiksa dan ditelaah 

berulang kali. 

b) Mengandung Gangguan 

                                                             
10

Ibid, Masduki, 3.  
11

Onong Uchjana Effendy. Radio Siaran Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1991), 71-

72. 
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Setiap komunikasi dengan menggunakan bahasa dan 

bersifat massal akan menghadapi dua faktor gangguan. Gangguan 

yang pertama ialah apa yang disebut “semantic noise factor” dan 

yangkedua adalah “chanel noise factor” atau kadang-kadang 

disebut “mechanic noise factor”. 

c) Akrab 

Radio siaran sifatnya akrab, intim. Seorang penyiar radio 

seolah olah berada di kamar pendengar yang dengan penuh hormat 

dan cekatan menghidangkan acara-acara yang mengembirakan 

kepada penghuni rumah, sifat ini tidak dimiliki oleh media lainnya 

kecuali radio.
12

 

2) Bentuk format siaran. 

Stasiun radio setiap harinya menyajikan berbagai jenis program 

yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada 

dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk disiarkan selama 

program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. 

Pengelola radio dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin 

untuk menghasilkan berbagai program yang menarik.
13

 

Pada dasarnya bentuk siaran yang disajikan di radio punya 

berbagai macam maksudnya adalah agar pendengar tidak bosan 

dengan program yang disajikan. Seluruh format stasiun radio itu dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: 

a) Musik 

Format musik adalah format yang paling umum digunakan oleh 

hampir seluruh stasiun radio komersial. karena program musik 

merupakan jenis acara yang paling banyak diminati khalayak 

masyarakat. 

b) Informasi 

                                                             
12

Ibid, Onong Uchjana Effendy, 82-84.  
13

Morissan. Manajemen media penyiaran, strategi mengelola radio dan televisi, (2008), 

207-208 
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Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak 

audien. Format informasi terbagi dua yaitu dominasi berita (all 

news) dan dominasi perbincangan (all talk atau talk news). 

termasuk didalamnya talk show yang pada dasarnya adalah 

program yang membahas suatu topik tertentu. 

c) Khusus 

Format khusus adalah format yang dikhususkan untuk audien 

berdasarkan etnis dan agama. 
14

 

3) Peralatan produksi siaran radio 

Adapun peralatan yang digunakan dalam proses produksi siaran 

radio yaitu: 

a) Mixer adalah alat pengatur, pengolah dan perekam suara. Dengan 

kelihaian seorang operator, suara yang tadinya kurang bagus, 

trouble dan noise akan disempurnakan melalui alat tersebut. 

b) Mikrofon merupakan alat untuk mengubah gelombang bunyi atau 

suara menjadi gelombang listrik kemudian menyiarkannya melalui 

pengeras suara (speaker) atau alat perekam. 

c) Headphone merupakan alat dengar yang berfungsi sebagai guide 

bagi reporter untuk memperoleh instruksi pengarah atau menyimak 

suara-suara hasil rekaman berita. Headphone  juga berguna untuk 

memonitor kekuatan volume suara penyiar.
15

 Selain ketiga alat itu, 

ada pula meja dan kursi, yang digunakan sebagai sarana pelengkap 

studio. 

 

 

 

 

 

                                                             
14

Ibid, Morissan, 208-224 
15

Ibid, Masduki, 101-102. 
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b. Tahapan Produksi Siaran Radio 

Produksi siaran radio adalah hasil kerjasama antara penyiar dan 

operator sehingga terjadinya proses penyiaran yang menentukan baik 

tidaknya produksi siaran.
16

 

Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan 

menambah kegunaan suatu barang atau jasa.
17

 

1) Pra Produksi 

a) Planning 

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, 

bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan 

kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan adalah suatu 

proses yang tidak berakhir, bila rencana tersebut telah ditetapkan, 

maka rencana harus diimplementasikan dan rencana juga 

memerlukan modifikasi agar tetap berguna.
18

 

Untuk kesempurnaan produksi dan penyajian siaran, perlu 

dilakukan perencanaan sebagai berikut : 

1) Rencana Siaran Bulanan 

Acara bulanan disusun hanya pada garis besarnya saja. 

Setiap mata siaran diberi berwarna untuk memudahkan 

peninjauan secara menyeluruh untuk selama sebulan. Dalam 

skema bulanan ini selain melakukan peninjauan kembali 

produksi siaran yang telah lalu, staf siaran juga menentukan 

jenis mata siaran, misalnya siaran pemberitaan dan penerangan 

berwarna merah muda, siaran pendidikan berwarna hijau muda, 

siaran kebudayaan berwarna coklat muda, siaran hiburan 

berwarna biru muda, dan lain sebagainya. 

2) Rencana Siaran Pekanan 
                                                             

16
Ibid, Onong Uchjana Effendy, 72 

17
Ibid, Pusat Bahasa Depdiknas 

18
Ibid, Morissan, 130-135 



13 
 

Meliputi acara siaran untuk selama tujuh hari, dimulai hari 

minggu dan diakhiri hari sabtu. Dalam rencana siaran pekanan 

ini judul dan jenis serta penyelenggaraannya sudah 

dicantumkan termasuk apakah siaran langsung atau direkam 

sebelumnya. Dalam rencana ini juga dicantumkan nama 

penyiar dan operator untuk masing-masing acara nama-nama 

petugas cadangan apabila penyiar berhalangan. 

3) Rencana Siaran Harian 

Merupakan penjabaran dari rencana siaran pekanan. Dalam 

rencana siaran harian dicantumkan : 

 Judul acara, penyelenggara, dan pimpinan atau 

produsernya. 

 Nama lagu disertai band/orkes yang memainkannya serta 

pencipta dan penyanyinya. 

 Jenis penyajian, apakah siaran langsung, atau melalui 

rekaman sebelumnya 

 Studio dan alat yang digunakan untuk siaran langsung. 

 Nama-nama operator yang bertugas 
19

 

Pada saat produksisering terjadi perangkapan posisi di 

dalam struktur kerja radio, namun kerja sama dalam tim 

produksi tetap harus berjalan. Pada saat siaran, dibutuhkan 

seorang operator, yang terkadang dirangkap oleh penyiar.
20

 

b) Collecting 

Collecting adalah pencarian dan pengumpulan materi music 

dan kata yang dibutuhkan, termasuk menghubungi calon 

narasumber (jika acara berbentuk talk show). Sumber materi 

berasal dari perpustakaan, media massa, atau wawancara. Hasilnya 

                                                             
19

Ibid, Onong Uchjana Effendy, 123-125. 
20

Ibid, Masduki, 33. 
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materi-materi siaran yang memadai dan siap untuk diolah dan 

diproduksi.
21

 

c) Writting 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penulisan naskah 

siaran yaitu : 

1) Kejelasan (clarity) 

Naskah radio harus jernih atau jelas. Jangan menggunakan kata 

yang sulit maka dalam kata-kata dan ide, pergunakanlah : 

 Kalimat yang singkat dan sederhana 

 Kata-kata yang umum 

 Susunan ide yang memacu 

 Pengeluaran fakta atau ide-ide yang penting 

 Contoh dan ilustrasi 

 Bahan-bahan yang betul-betul dikuasai 

2) Kelincahan (vividness) 

Naskah radio harus lincah dan riang untuk memikat perhatian 

pendengar pergunakanlah : 

 Pendekatan yang segar 

 Hal-hal yang lucu 

 Pertentangan dari ide-ide. 

3) Keanekaragaman (variety) 

Naskah radio harus bervariasi, maka pergunakanlah : 

 Kalimat yang berbeda panjangnya 

 Paragrap yang berbeda pula panjangnya 

 Paragrap satu demi satu mengarah kepada timbulnya 

perhatian yang melebihi semula. 
22

 

 

 

 

                                                             
21

Masduki, MenjadiBroadcasterProfesional, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 46-47. 
22

Ibid, Onong Uchjana Effendy, 89-90. 
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2) Produksi 

a) Vocal Recording 

Vocal recording adalah tahapan perekaman suara presenter 

yang membacakan naskah di ruang rekam. Perekam biasanya 

digunakan untuk produksi acara seperti siaran hiburan, sport dan 

siaran informasi. Sedangkan untuk program siaran interaktif tidak 

melakukan perekaman terlebih dahulu karena siarannya secara 

langsung baik di studio atau di lapangan.
23

 

b) Mixing 

Teknik–teknik mixing dalam produksi siaran yang popular 

diantaranya, yaitu : 

1) The Fade In 

The Fade In adalah bertambah masuknya suara berikutnya 

secara perlahan 

2) The Fade Out 

The Fade Out adalah perpindahan antara satu sumber suara 

kesuara berikutnya berlangsung secara perlahan. Suara pertama 

menghilang secara bertahap. 

3) Cut To Cut 

Cut To Cut adalah teknik penggabungan bahan-bahan auditif 

secara tegas. Suara pertama dipotong menurut kelayakannya, 

kemudian potongan sumber berikutnya menyusul secara utuh 

dalam volume suara yang standar.
24

 

c) On-Air 

Dua model format siaran dalam radiosaaton-air adalah: 

1) Siaran Langsung (live) 

Proses acara dilakukan tanpa melalui proses penyuntingan, 

dengan menggunakan sarana komunikasi seperti seluler atau 

telepon umum. 

                                                             
23

Masduki, Menjadi Broadcaster Profesional, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 47. 
24

Ibid, Masduki, 35. 
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2) Siaran Tunda (recorder) 

Pada acara dilakukan dengan penggabungan dua teknik yaitu 

fade in to fade out, berupa penggabungan suara narasumber dan 

atmosfir (suasana lokasi peristiwa) dengan beragam music 

pendukung  dan teknik cut to cut yaitu teknik teknik 

penggabungan bahan-bahan auditif secara tegas. 
25

 

3) Pasca Produksi 

a) Evaluasi 

Evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan-

tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum. 
26

 

Seusai siaran atau penyiaran paket acara, tim produksi 

melakukan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Evaluasi 

meliputi apa saja kelemahan materi dan teknis, koordinasi tim, dan 

sebagainya. 

Evaluasi dipimpin oleh produser yang dihadiri oleh seluruh 

crew produksi.
27

 

Pasca produksi program radio memerlukan kemampuan dan 

keterampilan sehingga menghasilkan produksi program yang 

menarik didengar. Jenis program musik dikemas dalam berbagai 

bentuk yang pada intinya harus bisa memenuhi kebutuhan audien 

dalam hal musik.
28

 

 

2. Radio Sebagai Media Budaya 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal 

budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, 

nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep 

                                                             
25

Ibid, Masduki, 35. 
26

Ibid, Morissan, 159 
27

Masduki, Menjadi Broadcaster Profesional, (Yogyakarta: LKiS, 2004),47. 
28

Ibid, Morissan, 224. 
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alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar 

orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. 
29

 

Dalam pengertian yang lebih tua kebudayaan tepatnya adalah sebuah kata 

benda kolektif yang digunakan untuk mendefinisikan ranah dan lingkungan 

umat manusia yang menandai ontologinya secara jelas dan terpisah dari 

lingkungan yang sifatnya semata-mata fisik alamiah. Maksudnya disini ialah, 

kebudayaan merupakan bagaimana antropologi awal, yaitu ranah umum 

manusia; kebudayaan membedakan perilaku kita dari perilaku makhluk-

makhluk lain dan merupakan sesuatu yang secara konseptual membedakan 

dari sumber penjelasan yang dominan, yaitu determinisme biologis dan, 

kemudian, determinisme genetik.
30

 

Adapun tujuan budaya adalah untuk menyadarkan kembali khalayak 

media yang dinilai sudah terlalu terlena dengan berbagai ilusi dan rutinitas 

atau perbuatan yang mereka lakukan agar mereka mempertanyakannya. 

Media radio sebagai promosi budaya lokal karena radio meiliki peran yang 

cukup penting dalam mempromosikan budaya lokal tempat radio didirikan. 

Dimana program acara yang disajikan menggunakan bahasa dan lagu-lagu 

lokal dan menceritakan sejarah masa lalu desa dan wilayah setempat. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah 

ada sebelumnya maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut: 

Skripsi dengan judul “Proses produksi acara sehat islami di radio islamic 

center fm Klaten” yang disusun oleh M. Arofik Susanto pada tahun 2010. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah terkait dengan 

bagaimana pelaksanaan proses produksi acara sehat islami di radio Islamic 

center fm Klaten. Mulai Proses produksi, Produksi, dan Pasca produksi. 

Metode penelitian yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan 

                                                             
29

Deddy Mulyana, Jalaluddin Rakhmat, Komunikai Antar Budaya, (Bandung Rosdakarya, 

2009), 18. 
30

Chris Jenks, Culture Studi Kebudayaan, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2013), 4-6. 



18 
 

dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 

dan hasil analisa pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa proses produksi 

pada acara sehat islami adalah pra produksi yang merupakan proses yang 

sangat menentukan bagaimana proses produksi acara yang dilakukan. 

kemudian pada tahapan produksi proses yang dilakukan setelah seluruh 

persiapan yang dilakukan siap untuk dilakukan produksi. terakhir ialah 

tahapan pasca produksi pada tahapan ini digunakan untuk melakukan koreksi 

terhadap seluruh rangkaian dari proses produksi yang ada.
31

 

Skripsi dengan judul “Proses produksi siaran Islamic spirit di radio robbani 

fm Pekanbaru” yang disusun oleh Rafka Tiara pada tahun 2013. Pada 

penelitian kali ini mengungkap bagaimana siaran agama Islam di radio 

Robbani FM Pekanbaru terkait dengan proses produksi. Metode yang 

digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. dan hasil analisa pada skripsi 

ini dapat disimpulkan bahwa proses produksi siaran Islamic Spirit di radio 

Robbani mulai dari tahap pra produksi, produksi, hingga pasca produksitelah 

berjalan dengan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedure) 

radio Robbani.
32

 

Skripsi dengan judul “Proses produksi program siaran berita bulletin aktual 

sore di radio bharabas 97,5 fm Pekanbaru yang disusun oleh Eko Gunawan 

pada tahun 2014. Penelitian ini mengungkap bagaimana bentuk program 

siaran berita bulletin aktual yang ditinjau dari produksinya, Mulai dari proses 

produksinya yaitu dimulai dari perencanaan hingga bisa di produksi dan 

ditayangkan pada khalayak. Metode yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif. dan hasil analisa pada skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa program siaran berita Buletin Aktual Sore di radio Bharabas sebelum 

disiarkan harus melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan dengan sebaik 

                                                             
31

M. Arofik Susanto, “Proses produksi acara sehat islami di radio islamic center fm Klaten”, 

(Skripsi Program Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). 
32

Rafka Tiara, “Proses produksi siaran Islamic spirit di radio robbani fm Pekanbaru”, (Skripsi 

Program Sarjana Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013). 
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mungkin. Sehingga apa yang didengar oleh pendengar memiliki kualitas dan 

mutu yang baik, tahapan tersebut mulai dari tahapan pra produksi, produksi, 

hingga pasca produksi yang juga telah berjalan secara terstruktur dan telah 

sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedure) Radio Bharabas. 
33

 

Jurnal dengan judul “Proses produksi program berita pada radio metro 

mulawarman Samarinda” yang disusun oleh Fachir Yusuf pada tahun 2016. 

Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah terkait dengan 

bagaimana proses terciptanya sebuah produk siaran. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

adalah bahwa proses produksi program berita radio metro mulawarman 

memiliki beberapa tahapan yang telah sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional procedure) mengenai proses produksi program acara yang terdiri 

dari pra produksi yang mencakup segala perencanaan yang mendukung proses 

produksi dan pasca produksi. Produksi yaitu gagasan yang terdapat pada 

prapoduksi direalisasikan secara nyata untuk disajikan kepada khalayak 

(pendengar) dan pascaproduksi adalah semua kegiatan setelah produksi 

sampai materi siaran dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar.
34

 

Penelitian yang dilakukan penulis di sini akan membahas secara detail 

bagaimana urutan atau rangkain yang dilakukan pada proses produksi acara 

terminal logu ocu di pratama fm Bangkinang yang disiarkan setiap hari Senin 

sampai Jumat pukul 15.00 - 17.00 WIB mulai dari pra produksi hingga pasca 

produksi.  

 

C. Kerangka Pikir 

Definisi Proses Produksi adalah serangkaian tindakan dan segala usaha 

untuk menghasilkan produk yang berupa program siaran radio.Produksi siaran 

radio adalah hasil kerjasama antara penyiar dan operator sehingga terjadinya 

proses penyiaran yang menentukan baik tidaknya produksi siaran. 

                                                             
33

Eko Gunawan, “Proses produksi program siaran berita bulletin aktual sore di radio bharabas 97,5 

fm Pekanbaru”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

Pekanbaru, 2014). 
Fachir Yusuf, “Proses produksi program berita pada radio metro mulawarman Samarinda” Jurnal 

Vol.4, No.3 (2016), 98-111 
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Dari uraian kajian teori diatas, sehingga dapat dilihat kerangka piker sebagai 

fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Produksi merupkan tahapan awal dalam proses audio. dalam proses 

produksi ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu mulai dari ide untuk 

menentukan tema produksi hingga penulisan naskahaudionya. Berikut 

beberapa langkah yang harus dipersiapkan saat proses pra-produksi audio: 

a. Planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa 

yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, 

dan siapa yang melakukannya 

b. Collecting adalah pencarian dan pengumpulan materi musik dan kata yang 

dibutuhkan, termasuk menghubungi calon narasumber (jika acara 

berbentuk talkshow). 

c. Writting yang terdiri dari kejelasan naskah, kelincahan naskah serta 

keanekaragaman naskah 

2. Produksi merupakan kegiatan dilakukannya perekaman produksi audio yang 

akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi ini akan 

mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat pada tahap pra-produksi. 

Tahapan produksi ini meliputi: 

a. Vocal recording adalah tahapan perekaman suara presenter yang 

membacakan naskah di ruang rekam. 

b. Mixing diantaranya yaitu The Fade In, The Fade Out, serta Cut To Cut 

c. On-Air dua model format siaran dalam radio saat on-air adalah siaran 

langsung dan siaran tunda. 

3. Pasca Produksi merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan proses produksi 

audio. Dalam tahap ini semua hasil rekaman suara akan diolah dan diperhalus 

sehingga menjadi hasil rekaman yang layak untuk diperdengarkan kepada 

pendengarnya atau menjadi hasil yang siap untuk didistribusikan.Bagian 

tahapan pasca produksi ini berupa: 

a. Evaluasi meliputi kelemahan materi, kelemahan teknis dan koordinasi tim. 

Secara jelasnya kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini : 
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Gambar : 2.1 : Kerangka pikir 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

ACARA TERMINAL 

LOGU OCU DILIHAT 
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SIARAN 

RADIO 

RADIO PRATAMA FM 

BANGKINANG 

1. PraProduksi 

2. Produksi 

3. PascaProduksi 

a) Planning 

c) Writting 

b) Mixing 

c) On - Air 

b) Collecting 

a) Vocal Recording 
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