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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi dapat memberikan perubahan pada tatanan dunia 

secara menyeluruh yang dihadapi oleh setiap manusia.Sebab, mau tidak mau,siap 

tidak siap, adanya perubahan harus dihadapi oleh peradaban umat manusia. Di sisi 

lain manusia dihadapkan kepada dinamika akibat dampak modernisisasi dan 

kemajuan perkembangan teknologi. 

Media massa telah merasuk (pervasive) ke dalam kehidupan modern. 

Secara umum komunikasi massa dibedakan atas saluran media massa dan saluran 

antarpribadi. Yang dimaksud saluran media massa adalah semua sarana 

penyampaian pesan yang menggunakan suatu media massa seperti radio, televisi, 

film, surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya.
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Media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, telah menjadi 

salah satu bagian yang paling penting dalam kehidupan modern. Istilah radio 

dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai media penyampaian 

informasi.Pada umumnya berbagai stasiun radio mengelola sendiri programnya. 

Dari sinilah akan terjadi persaingan antar stasiun radio untuk menghasilkan 

program-program unggulan. 

Sistem penyiaran di berbagai Negara menjadi objek kajian menarik seiring 

makin signifikannya peran radio dan televisi.
2
Radio sebagai media elektronika 

yang bersifat auditif dapat dinikmati oleh masyarakat, dimana media ini berperan 

dalam perkembangan komunikasi dan informasi.
3
 Media radio dalam 

penggunaannya sangat efektif dan efisien, karena penyebaran informasi 

komunikasi dapat tersebar luas dengan cepat keberbagai kalangan masyarakat. 

Kelebihan media radio dibandingkan media lain adalah jarak jangkauannya yang 

sangat luas dan murah meriah.
4
 Sebuah hal yang tidak mampu dilakukan oleh 
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media massa lain seperti surat kabar atau televisi. Sehingga menjadikan media ini 

lebih menarik untuk didengarkan. Dengan kata lain, saat ini radio bisa dikatakan 

sebagai media yang menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi maupun hiburan. 

Secara umum program radio terdiri atas dua jenis yaitu musik dan 

informasi. Kedua jenis program ini kemudian dikemas menjadi bentuk 

formatsiaran yang pada intinya harus bisa memenuhi kebutuhan khalayak dalam 

musik dan informasi.Kehadiran media penyiaran radio sangat menolong 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan karena media ini 

diperlengkapi oleh audio dan visualisasi yang dapat menolong masyarakat supaya 

lebih mudah mengerti informasi yang disampaikan. Namun untuk menghasilkan 

sebuah program siaran yang berkualitas diperlukan adanya strategi pembuatan 

program. Sebuah program siaran yang berkualitas dapat dilihat dari sisi 

bagaimana cara pengemasan pesan yang akan disampaikan, pemilihan informasi 

yang sesuai dengan target audience, dan strategi untuk menarik audience baru 

supaya mereka menyaksikan atau mendengarkan program tersebut. 

Radio Suska 107,9 FM merupakan salah satu radio komunitas dan 

termasuk salah satu bagian dari media penyiaran.Radio Suska 107,9 FM tentu 

memiliki strategi untuk menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh radio 

stasiun lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan siaranRadio Suska 107,9 FM juga 

memiliki beberapa kendala seperti masalah sarana prasana yang kurang memadai 

dalam pelaksanaan kegiatan radio.Didalam upaya pencapaian target pendengar 

tersebut diperlukan “Programming” atau penataan acara. Dan penataan itu sendiri 

merupakan sebuah proses mengatur program termasuk penjadwalannya sehingga 

terbentuk station format dengan tujuan menciptakan image stasiun penyiaran 

radio. Strategi programming ini harus selalu diperhitungkan secara matang, 

seiring dengan semakin maraknya persaingan antar radio dalam merebut perhatian 

pendengar. 

Strategi penyusunan program acara Radio Suska 107.9 FM sudah tentu 

dikemas sedemikian rupa mata acara yang akan disuguhkan kepada audiens, 

dengan berbagai program acara yang tak mau ketinggalan dengan radio swasta 
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yang lain yang ada di Kota Pekanbaru, tentunya program-program yang 

berbentuk: 

1. Informasi 

Yaitu berisi tentang informasi-informasi kampus yang terupdate. 

2. Edukasi 

Program acara yang berisi tentang pendidikan, sehingga yang mendengar 

nya mendapat kan pengetahuan. 

3. Hiburan 

Program acara yang berisi tentang hiburan, misalnya memutarkan musik-

musik terupdate atau lagu-lagu yang terbaru. 

4. Iklan 

Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang 

tersedianya jasa,  barang dan gagasan yang daapat dimanfaat kan oleh 

khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang 

bersangkutan. 

Adapun beberapa program siaran yang telah di produksi di Radio Suska 

FM diantaranya : 

1. Suskapucino tadi isinya berita. agar suskaners pagi-pagi mendapatkan 

informasi. Filosofi kenapa suskapucino namanya. Karna suskapucino itu 

kopi. Dimasukan ada suskanya. Biasanya kebanyakan orang pagi ngopi. 

Jadi karna kami buat programnya pagi. Makanya kami buat namanya 

suskapucino.  

2. Healthychoice(sehat itu pilihan) letaknya jam 10-11. Memberikan tips 

seputar kesehatan. Tiap hari pun tipsnya beda-beda. 

3. Obral Suska(obrolan ala suskaFM) kami buatnya jam 11-12. Pemateri dari 

luar maupun dalam kampus yang berkompeten. Tujuannya menambah 

wawasan dan motivasi suskaners. 

4. Hikmah suska (himpunan kata mutiara hati Suska Fm) letakkannya jam 12 

- 1. Dijam makan siang sama shalat zuhur . Cocok di dengar jam segitu 

karena pembawaan penyiarnya lebih lembut.  
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5. Suskalifestyle (gaya hidup) Kami letakkan jam 1-3 dengan lagu Indonesia 

terbaru supaya suskaners lebih semangat dan gak ketinggalan info terbaru 

soal lifestyle. Tiap hari pembahasannya berbeda. 

6. Suskarequest. Requestlagu-lagu kesukaan dan kirim-kirim salam untuk 

sahabat bagi suskaners.
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7. SOYD ( Sound Of Your Day)Lagu yang pernah Hits dan Populer di 

Zamannya (Indonesia atau Mancanegara) All years 

8. Suska KulturaLagu Daerah 

9. Sport HourMiddle Up(2013 – 2016) Mancanegara 

10. Flash Back TimeBebas namun pop melayu dan sejenisnya tidak 

dibenarkan (1990 – 2010) 

Berdasarkanlatar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitiandengan judul: “Strategi Radio Suska 107.9 FMdalam Penyusunan 

Program Acara”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kekaburan dan salah tafsir maka penulis akan 

menjelaskan hal tersebutyang nanti akan menjadi peganganini. Adapun istilah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Strategi adalah perencanaan ( Planning) maka proses perencanaan untuk 

menghasilkan suatu strategi atau rencana dapat dilihat dari beberapa sisi 

penting, yaitu dari strategi dan operasional. 

2. Program adalah suatu acara yang disiarkan melalui Radio Suska 107,9 

FM. 

3. Radio Suska merupakan Radio komunitas milik Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dibawah pengelolaan Dekan Fakultas Dakwah 

Dan Komunikasi 
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C. Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah  

Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini dengan 

Strategi Radio Suska 107.9 FMdalam Penyusunan Program Acara. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana Strategi Radio suska 107,9 FM dalam penyusunan progaram 

acara 

 

D. Tujuan dan Guna Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berpijak dari rumusan masalah dapat dikemukakan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan stategi radio 

suska 107,9 FM dalam penyusunan program acara. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Secara Teoritis 

1) Mengembangkan ilmu komunikasi khususnya mengenai strategi 

komunikasi. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu komunikasikhususnya Broad Casting. 

b. Secara 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 pembangunan dapat 

berjalan dengan efektif. 
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E. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab menjelaskan; latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan guna penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIANTEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada babmenjelaskan;kajianteori, penelitian terdahulu, kerangka 

pikir, dan kerangka pikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab menjelaskan; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data. 

 

BAB IV GAMBARAN UMUM  

Pada bab menjelaskan; Sejarah Radio Suska 107.9 FM107.9 FM, 

Visi dan Misi, Program Radio Suska 107.9 FM107.9 FM, Struktur 

Organisasi Radio Suska 107.9 FM107.9 FM. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab menjelaskan; strategi radio suska 107.9 FMdalam 

penyusunan program acara. 

BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini menjelaskankesimpulan dan saranyang didapatkan 

berdasarkan temuan dan hasil penelitian. 

  

 


