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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

  

A. Kajian Teori 

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipahami, maka diperlukan 

tinjauan para ahli kerangka teoritis yang berkenaan dengan penelitian yang diteliti, 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengertian Strategi 

Menurut Rangkutistrategi adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Dalamperkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal 

ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi 

selama 30 tahun terakhir.
6
 Beberapa pengertian strategi menurut Rangkuti 

diantaranya: 

a Chandler (1962) mengatakan bahwa strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan tujuan jangka panjang, program 

tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.  

b Leaned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965) mengatakan bahwa 

strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan bersaing.Dengan 

demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis 

tersebut harus ada atau tidak ada.  

c Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steinter dan Miner (1977) 

mengatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus, 

maupun adaptasi terhadap peluang dan ancaman eksternal, ataupun 

kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi 

organisasi.  

d Poter (1985) mengatakan bahwa strategi ialah alat yang sangat penting 

untuk mencapai keunggulan bersaing.  

e Andrews (1980), mengatakan bahwa strategi adalah kekuatan motivasi 

untuk stakeholders, seperti karyawan, konsumen, komunitas, 
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pemerintah dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh 

semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.  

f Hamel dan Prahalad (1995), mengatakan bahwa strategi adalah 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, 

perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat 

terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”.Terjadinya kecepatan 

inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan 

kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari 

kompetensi inti pada bisnis yang dilakukan. 

 

2. Strategi Program 

Program acara dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen 

dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan.
7
Strategi program 

ialah perencanaan sebuah stasiun radio untuk membuat dan menyajikan 

program acara sedemikian rupa agar menjadi rangkaian acara yang 

menarik sehingga tidak kalah saing dengan radio lain. Peter Pringle 

menjelaskan strategi program yang ditunjuan dari aspek manajemen 

strategi yaitu sebagai berikut, 1.Perencanaan program, 2.Produksi dan 

pembelian program,3.Eksekusi program, 4.Pengawasan dan evaluasi 

program.
8
 

a) Perencanaan Program 

Perencanaan program merupakan Program planning involves the 

development of short, medium, and long range plans to permit the 

stationto attain its programming and financial objectives
9
. 
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Perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan 

rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang 

memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan program 

dan tujuan keuangannya. 

Pada stasiun radio perencanaan program mencakup pemilihan 

format dan isi program yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan 

audien yang terdapat pada suatu segmen audiens berdasarkan 

demografi tertentu. Perencanaan radio juga mencakup mencari penyiar 

yang memiliki kepribadian dan gaya yang sesuai dengan format yang 

sudah dipilih stasiun bersangkutan. 

Perencanaan program biasanya menjadi tanggung jawab 

manajemen puncak pada stasiun penyiaran, utamanya manajer program 

dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan manajer pemasaran dan 

manajer umum. Dalam merencanakan dan memilih program, maka 

bagian program biasanya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

bagian pemasaran (sales-marketing). Dalam hal ini bagian program dan 

bagian pemasaran harus bekerja sama dengan baik. Jika staf bagian 

program tidak dapat bekerja sama dengan staf bagian penjualan, maka 

stasiun penyiaran akan mengalami masalah yang sungguh besar.  

Bagian programer mendapatkan pemirsa, sedangkan bagian 

pemasaran atau marketing menjual pemirsa itu kepada para pemasang 

iklan.Kedua bagian ini harus bahu membahu menyusun strategi 

program terbaik, sekaligus bisa memasarkan iklan sebanyak-

banyaknya.Jika tidak terdapat kesepakatan, maka pemimpin tertiggi 

stasiun penyiaran harus menengahi dan bertugas mencari jalan keluar. 

Pemasaran juga dapat membantu memberikan pandangan mengenai 

prospek peringkat acara (rating) dari suatu program baru dan bahkan 

dampak suatu program terhadap nilai saham jika stasiun penyiaran itu 

sudah go public. 

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum 

bagian program memutuskan untuk memproduksi, melakukan akuisisi 
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dan kemudian melakukan scheduling terhadap suatu program yaitu 

persaingan dan ketersediaan audien. 

1) Analisis dan strategi program 

Perencanaan program pada dasarnya bertujuan memproduksi atau 

membeli program yang akan ditawarkan kepada pasar audien. 

Audien atau penonton adalah pasar karenanya setiap media 

penyiaran yang ingin berhasil harus terlebih dahulu memiliki 

suatu rencana pemasaran strategis yang berfungsi sabagai 

panduan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.Strategi 

pemasaran ditentukan berdasarkan analisis situasi, yaitu situasi 

studi terperinci mengenai pasar audiens yang dihadapi stasiun 

penyiaran serta kondisi program yang tersedia. Analisis situasi ini 

terdiri atas: analisis peluang dan analisis kompetitif. Analisis 

Peluang merupakan analisis yang cermat terhadap pasar audien 

memberikan peluang bagi setiap penayangan program untuk 

diterima para penonton dan pendengar.Analisis Kompetitif 

mempersiapkan strategi dan rencana program, pengelola program 

harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan 

stasiun penyiaran dan persaingan program yang ada pada satu 

segmen pasar audiens.Dalam hal ini persaingan suatu stasiun 

radio akan berkompetisi secara langsung dengan stasiun radio 

lainnya untuk mendapatkan perhatian audiens yang memiliki ciri 

demografis yang sama (umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-

lain). Ini karena radio hanya melayani satu segmen audiens saja 

sepanjang hari siarannya yang biasanya ditentukan dari kriteria 

demografisnya.
10

 

2) Bauran Program 

Salah satu konsep pemasaran penting yang harus dipahami 

pengelola media penyiaran adalah mengenai bauran pemasaran 

yang terdiri atas empat variable penting, yaitu produk, harga, 
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distribusi, dan promosi.Produk program, yaitu program itu 

sendiri, yang dipilih haruslah yang bagus yang diharapkan akan 

disukai audien. Harga program diharapkan tidak mahal namun 

menghasilkan keuntungan yang optimal.Distribusi program hal 

pertama proses pengiriman program dari transmisi hingga 

diterima audien melalui radio. Hal kedua mengenai pemilihan 

waktu siaran yang tepat.Promosi program bisa dilakukan melalui 

iklan, pemasaran langsung, pemasaran interaktif (internet), 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan 

personal. 

3) Membuat Perencanaan 

Terdapat jumlah hal yang harus diputuskan dalam perencanaan 

program yang mencakup dua hal, yaitu keputusan mengenai 

target audien dan keputusan mengenai target pendapatan.Target 

audien perencanaan program radio difokuskan kepada pemilihan 

format siaran dan program siaran yang dapat menarik dan 

memuaskan kebutuhan demografis audien tertentu.Target 

pendapatan dalam merencanakan program harus pula ditetapkan 

target pendapatan yang dapat diterima dari penayangan suatu 

program. 

4) Tujuan Program 

Tujuan program adalah untuk menarik dan mendapatkan 

sebanyak mungkin audien. Dalam melakukan perencanaan, 

pengelola program atau programmer harus memutuskan atau 

menetapkan apa tujuan suatu program sebelum membeli atau 

memproduksi program.
11

 

b) Produksi Program 

Manager program bertanggung jawab melaksanakan rencana 

programyang sudah ditetapkan dengan cara memproduksi sendiri 

program ataumendapatkannya dari sumber lain atau akuisisi (pembeli). 
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Kata kunciuntuk memproduksi atau membuat program adalah ide atau 

gagasan.Gagasan untuk membuat program dapat berasal dari media 

massa,misalnya dari siaran radio, surat kabar, dan sebagainya. Media 

massamemberi ide untuk membuat program.Dengan demikian ide atau 

gagasandapat berasal dari mana saja. Media penyiaran membutuhkan 

program untuk mengisi waktusiarannya dan tidak akan berfungsi apa-

apa tanpa tersedia program untukdisiarkan. Dari manakah semua 

program itu diperoleh?Tanggung jawabbagian programlah untuk 

menyediakan berbagai program itu. Program bisadiperoleh dengan cara 

membeli atau memproduksinya sendiri. Suatuprogram yang dibuat 

sendiri oleh media penyiaran disebut dengan istilahin-house production 

atau produksi sendiri.Stasiun radio membuat sendirisebagian besar 

programnya.Kapan suatu program sebaiknya diproduksisendiri oleh 

stasiun penyiaran dan kapan sebaiknya suatu programdiproduksi pihak 

lain.Hal ini biasanya ditentukan oleh kondisi stasiunbersangkutan. 

1) Manager Produksi 

Manager produksi bertanggung jawab terhadap sejumlah 

pekerjaan, diantaranya:  

a) Memproduksi program lokal (in-house), iklan dan pelayanan 

umum serta pengumuman (promotional announcement).  

b) Mengawasi seluruh pemain serta personalia produksi. 

c) Melakukan penjadwalan program siaran langsung (live) atau 

produksi yang direkam. 

d) Mengawasi seluruh isi program yang ditayangkan, dari mana 

pun sumbernya.
12

 

2) Organisasi Departemen Produksi 

a) Produksi Program Hiburan 

Suatu program hiburan dihasilkan melalui proses produksi. 

Proses produksi itu sendiri terdiri atas tiga bagian utama, 

yaitu: 1) tahap praproduksi atau perencanaan; 2) tahap 
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produksi; 3) tahap pascaproduksi. Tahap praproduksi atau 

perencanaan adalah semua kegiatan mulai dari pembahasan 

ide (gagasan) awal sampai dengan pelaksanaan pengambilan 

gambar (shooting).Tahap produksi adalah seluruh kegiatan 

pengambilan gambar baik di studio maupun di luar 

studio.Tahap pascaproduksi adalah semua kegiatan setelah 

pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai 

dan siap disiarkan atau diputar kembali. 

b) Produksi Program Radio 

Kegiatan memproduksi pada departemen program stasiun 

radio dengan format apapun mencakup bagian-bagian sebagai 

berikut: 

Music Director, adalah orang yang memiliki tugas sebagai 

berikut:  

1) Menambahkan atau mengeluarkan lagu-lagu yang akan 

diputar.  

2) Mempersiapkan daftar lagu yang akan diputar (playlist) 

serta mengawasi pelaksanaannya. 

3) Mendengarkan dan memeriksa rekaman lagu atau musik 

baru.  

4) Berkonsultasi dengan manager program mengenai rotasi 

lagu atau musik.  

5) Menjalin hubungan dengan perusahaan rekaman untuk 

mendapatkan lagu atau music terbaru.  

6) Menghubungi toko kaset untuk mengetahui penjualan 

kaset, CD lagu atau music.  

7) Membuat katalog atau menyusun kaset/CD rekaman lagu 

music (pada stasiun radio besar, pekerjaan ini biasanya 

dilakukan oleh seorang music librarian). 
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Manager Produksi. Tanggung jawab utama manajer produksi 

antara lain:
13

 

1) Memproduksi iklan local, iklan layanan masyarakat, dan 

pengumuman.  

2) Mengawasi kwalitas suara stasiun radio 

Penyiar, sering juga disebut dengan announcer, memiliki 

tanggung jawab antara lain:  

1) Mengantar rekaman lagu/music dan program 

2)  Membacakan iklan-iklan (live commercials), layanan 

publik dan identifikasi stasiun. 

3) Menyampaikan laporan/informasi waktu, cuaca, dan 

lalulintas. 

4) Menjalankan peralatan control room. 

5) Sebagai tambahan, penyiar juga dapat melakukan hal-hal 

lain yaitu; ikut serta memproduksi iklan dan 

pengumuman, bertindak sebagai pengisi suara untuk 

iklan dan pengumuman lainnya dan Membantu music 

director serta manajer produksi. 

c) Eksekusi Program 

Eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program 

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Strategi penayangan 

program yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana menata atau 

menyusun berbagai program yang akan ditayangkan. Menata program 

adalah kegiatan meletakkan atau menyusun berbagai program pada 

suatu periode yang sudah ditentukan. 

Bagian program harus menganalisis dan memilah-milah setiap 

bagian waktu siaran untuk mendapatkan berbagai audiens yang 

diinginkan, karena jam yang berbeda akan mendapatkan audiens yang 

berbeda pula. Programmer harus menentukan sasaran audiens secara 

realistis.Stasiun penyiaran menyajikan berbagai menu program secara 
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kesinambungan tanpa terputus. Pengelola program harus menyusun 

atau menata program sebaik mungkin, untuk itu ia harus memiliki 

strategi menata acara (scheduling strategies).
14

 

Pembagian Waktu SiaranMenentukan jadwal penayangan suatu 

acara ditentukan atas dasar perilaku audien, yaitu rotasi kegiatan 

mereka dalam satu hari dan juga kebiasaan untuk menonton televisi 

atau mendengarkan siaran radio pada jam tertentu. Secara umum, 

programmer membagi siaran menjadi beberapa bagian, prime time, late 

fringe time, all other time, day time, dan fringe time. 

Strategi Penayangan Program siaran tidak hanya bersaing dengan 

program siaran sejenis tetapi juga dengan media lainnya. Suatu media 

penyiaran mungkin memiliki acara popular yang banyak disukai publik 

tetapi bisa jadi terdapat lebih banyak acara-acara yang kurang popoler 

atau mungkin ada acara baru sama sekali yang belum dikenal. Salah 

satu strategi agar audien tidak pindah saluran adalah dengan 

menampilkan cuplikan atau bagian dari suatu acara yang bersifat paling 

dramatis, mengandung ketegangan, menggoda dan memancing rasa 

penasaran yang hanya bisa terjawab atau terpecahkan jika tetap 

mengikuti saluran itu. 

d) Pengawasan 

Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu 

rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh stasiun 

penyiaran, departemen dan karyawan. Pengawasan harus dilakukan 

berdasarkan hasil kerja atau kinerja yang dapat diukur agar fungsi 

pengawasan dapat berjalan secara efektif. Menurut Peter Pringle, dalam 

hal pengawasan program (programcontrol), manajer program harus 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan standar program stasiun penyiaran. 

2) Mengawasi seluruh isi program agar sesuai dengan standar stasiun 

dan aturan perundangan yang berlaku. 
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3) Memelihara catatan program yang disiarkan. 

4) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan staf departemen program. 

5) Memastikan kepatuhan stasiun terhadap kontrak yang sudah dibuat. 

6) Memastikan bahwa biaya program tidak melebihi jumlah yang sudah 

dianggarkan
15

 

 

3. Pengertian Radio Komunitas 

Beragamnya pemahaman tentang radio komunitas membuat orang 

terkadang masih simpang siur akan definisi yang paling cocok mengenai 

radio komunitas. Birowo, dkk (dalam Buku “Mengapa Radio Komunitas” 

tanpa tahun:15) menjelaskan bahwa:  

Beberapa ahli menyebut radio komunitas sebagai radio alternatif, radio 

lokal, radio independen, atau radio pembebasan.Association Mondiale 

DesRadiodiffuseuers Communautaires (AMARC) atau Organisasi Pegiat 

Radio Komunitas Seluruh Dunia tidak memberikan definisi atau rumusan 

pengertian secara khusus.Organisasi ini lebih memilih menyatakan prinsip-

prinsip radio komunitas. 

 

Gazalimendefinisikan radio komunitas sebagai lembaga  penyiaran 

yang didirikan untuk melayani komunitas tertentu saja, baik dalam konteks 

suatu  batasan geografis maupun dalam konteks rasa identitas atau minat 

yang sama. Walaupun ada  problem dalam memandang komunitas, namun 

konsep radio komunitas tidak terlepas dari keterikatan media ini dengan 

masyarakat pendirinya. Dengan demikian, segala hal yang  berkaitan dengan 

radio komunitas, baik yang bersifat keorganisasian maupun isi siaran, harus 

merujuk kepada komunitas apa yang membentuk media tersebut
16

. 

Asosiasi Dunia Penyiaran Radio Komunitas (AMARC), tidak 

mendefinisikan secara khusus apa itu radio komunitas. Akan tetapi terdapat 

dua esensi yang mencirikan sebuah radio komunitas yaitu: 
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a Radio merespon kebutuhan masyarakat yang melayani dan memberikan 

kontribusi untuk  pengembangannya secara progresif pada perubahan 

sosial. 

b Radio menawarkan layanan kepada masyarakat yang dilayaninya atau 

yang menyiarkan, dan mempromosikan ekspresi dan partisipasi 

masyarakat melalui radio. Dari dua ciri radio komunitas yang telah 

dijelaskan diatas, maka AMARC menyimpulkan bahwa radioal 

komunitas adalah "jenis penyiaran yang menanggapi kekhawatiran 

masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat". AMARC juga  

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2002, yang dimaksud dengan 

Radio Komunitas adalah : 

a.  Jasa penyiaran radio yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran 

berbentuk badan hukum Indonesia 

b. Didirikan oleh komunitas tertentu 

c. Bersifat independen 

d. Daya pancar rendah 

e. Melayani kepentingan komunitasnya 

f. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai 

kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi 

budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas 

bangsa. 

g. Tidak komersial atau tidak merupakan bagian perusahaan yang 

mencari keuntungan semata. 

h. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas 

internasional. 

i. Tidak terkait dengan organisasi terlarang 

j. Tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan 

tertentu. 

Namun, secara sederhana radio komunitas dapat dikatakan sebagai 

sebuah stasiun radio yang dimiliki, dioperasikan dan dikelola oleh 

komunitas di lingkungan, wilayah atau daerah tertentu, yang berfungsi 
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untuk melayani kepentingan komunitasnya dengan ciri utama informasi 

yang diangkat adalah informasi lokal. 

4. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi 

melalui media massa (mass media communication). Hal ini berbeda 

dengan pendapat ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa komunikasi 

massa tidak selalu dengan menggunakan media massa.
17

 

Menurut Bittner dalam Jalaluddin Rakhmat komunikasi massa 

adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah 

besar orang.
18

Komunikasi massaadalah komunikasi yang berlangsung 

dengan banyak pihak.
19

 

Menurut Werner I. Severin dan James W. Tankard, Jr, dalam 

bukunya Communication Theories, Origins, Methods, Uses, mengatakan 

sebagai berikut: “Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, 

sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian 

bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari 

seperti memfokuskan kamera televisi, mengoprasikan tape recorder, atau 

mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia 

meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program 

televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau 

menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah 

ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang 

bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikukuhkan dan 

dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik”.
20

Berita 

telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.
21
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Menurut Joseph. Devito dalam bukunya, Communicology: An 

introduction to the Study Of communication, yang juga namanya telah 

disinggung di muka, menampilkan definisinya mengenai komunikasi 

massa dengan lebih tegas, yakni sebagai berikut: 

Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan 

kepada massa, kepada khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua 

orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya 

ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk 

didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan 

lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita.
22

 

5. Unsur-Unsur Komunikasi Massa 

Komunikasimassa merupakan proses yang dilakukan melalui 

media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka 

unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:  

a. Komunikator  

1) Merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan 

teknologi informasi modern sehingga dalam menyebarkan suatu 

informasi, maka informasi tersebut dengan cepat ditangkap oleh 

publik. 

2) Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai 

informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan 

massa yang tersebar tanpa diketahui jelas keberadaan mereka.  

3) Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang 

mewakili institusi formal yang bersifat mencari keuntungan dari 

penyebaran informasi tersebut.  
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b. Media Massa 

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara massal pula. Media massa adalah institusi yang 

berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor 

perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam 

menjalankan paradigmanya media massa berperan : 

1) Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai 

media edukasi. 

2) Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. c. Terakhir media 

massa sebagai media hiburan.
23

 

3) Informasi Massa merupakan informasi yang diperuntukan kepada 

masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh 

dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi 

massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu 

masing-masing.  

4) Gatekeeper merupakan penyeleksi informasi informasi. 

Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh 

beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah 

yang akan menyeleksi informasi yang akan disiarkan atau tidak 

disiarkan.  

5) Khalayak merupakan massa yang menerima informasi massa 

yang disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik 

pendengar atau pemirsa sebuah media massa.  

6) Umpan Balik dalam komunikasi massa umumnya mempunyai 

sifat tertunda sedangkan dalam komunikasi tatap muka bersifat 

langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam 

komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin majunya 
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teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat 

tradisional.
24

 

 

6. Audiens 

Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, 

pendengar, pemirsa diberbagai media, dengan pengertian seperti itu, 

tampaknya akan kecil cakupan yang tersedia bagi berbagai teori audiens 

lainnya. Sekalipun demikian arti yang nampaknya sederhana itu 

mengandung berbagai cara yang berbeda untuk mengkaji kumpulan dan 

variasi itu sepanjang waktu dan diantara berbagai tempat dalam realitas 

dan konsepsi audiens. 

Audiens radio siaran adalah pendengar dari radio itu sendiri atau 

yang terjadi sasaran komunikasi radio siaran tersebut. Audiens memiliki 

bermacam-macam konsep, dimana konsep tersebut dapat mudah 

dimengerti dalam kaitannya dengan dalil awal tentang dikualitasnya,  

Dengan kata lain, yang dimaksud audiens untuk radio siaran adalah 

pendengar. Sementara Sifat audiens adalah karakter yang dimiliki audiens, 

dimana setiap audiens memiliki karater atau sifat yang berbeda-beda. 

Sasaran komunikasi massa melalui media radio siaran komunikasi dapat 

dikatakan efektif apabila penyiar mampu membuat audiens terpikat 

perhatiannya, tertarik terus minatnya, mengerti, tergerak hatinya dan 

melakukan kegiatan apa yang diinginkan audiens terebut.
25

 

Menurut Endang sifat-sifat audiens radio siaran yang turut 

menentukan gaya bahasa radio.
26

 

a. Heterogen  

Hetorogen adalah salah satu sifat yang dimiliki audiens, banyak 

audiens yang memiliki sifat heterogen, audiens yang memiliki sifat 

heterogen dapat ditemui diberbaigai tempat, seperti dikota, didesa, 

dirumah, di pos tentara, asrama, warung kopi dan sebagainya. Audiens 
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yang memiliki sifat heterogen berbeda dalam jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan dan taraf kebudayaan.Sebagai seorang penyiar kita 

harus mampu mengenali sifat-sifat audiens kita, hal ini dapat kita 

ketahui dari pengalaman, keinginan, dan kebiasaan audiens. Seperti 

telah dikatakan bahwaaudiens tidak mungkin meminta kepada 

pembicara untuk mengulangi sesuatu perkataan atau kalimat yang ia 

tidak mengerti. Hal ini disebabkan karena audiens tidak dapat melihat 

sipembicara dan sipembicara juga tidak melihat audiens. karena 

pembicara tidak dapat melihat audiens jadi pembicara tidak dapat 

mengetahui reaksi audiens saat pembicara menyampaikan pesan 

kepada audiens. Lain halnya dengan hadirin dalam suatu pertemuan, 

hadirin yang mengangguk dapat dimengerti oleh pembicara sebagai 

tanda bahwa mereka setuju dengan uraian si pembicara dan saat 

hadirin menggelengkan kepada pembicara berarti tidak setuju terhadap 

hal yang disampaikan pembicara, mengerutkan kening berarti tidak 

mengerti, mengantuk berarti isi uraian tidak menarik. Endang, Tidak 

demikian halnya dengan audiens radio yang berada dirumah-rumah.
27

 

b. Pribadi 

Pribadi adalah salah satu sifat dari audiens dimana sifat ini 

berbeda dengan sifat heterogen, sifat heterogen terdapat di berbagai 

tempat sedangkan sifat audiens pribadi umumnya dirumah-rumah, 

dengan demikian penyampaian informasi kepada aundiens yang 

memiliki sifat pribadi akan lebih mudah untuk dimengerti oleh 

audiens. Seperti telah diterangkan dimuka, penyiar radio seolah olah 

bertamu dan memberikan uraian kepada seseorang dalam suatu rumah 

tangga. Dalam hal seperti itu tentu membuat penyiar berbicara dengan 

semangat dan berapi-api saat menyampaikan informasi kepada 

audiens.
28
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c. Aktif 

Pada awalnya para ahli komunikasi mengira bahwa audiens radio 

sifatnya pasif, ternyata tidak demikian, hal ini terbukti dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wilbur Schramm, Paul Lazarsfeld dan 

Raymond Bauer. Mereka berpendapat bahwa audiens radio sebagai 

sasaran komunikasi massa jauh dari pada pasif, audiens bersikap aktif 

apabila mereka menemukan sesuatu yang menarik dari sebuah stasiun 

radio, mereka akan aktif berfikir, aktif melakukan interfrestasi. Mereka 

akan bertannya-tanya pada dirinya, apakah yang diungkapkan oleh 

seorang penyiar atau seorang penceramah radio atau pembaca berita 

benar atau tidak. Aktifnya pendengar radio dalam mengikuti program-

program yang diberikan radio siaran dapat dilihat dari kemampuan 

mereka menguasai program acara yang dibawakan oleh seorang 

penyiar, kemampuan seorang pendengar dalam mengenali suara sang 

penyiar, yang paling penting adalah pendengar yang aktif mereka 

mengetahui dan mengerti maksud dari setiap perkataan yang 

diucapkan oleh sang penyiar melalui program-progaram yang 

diberikan kepadannya.
29

 

d. Selektif 

Audiens dikatakan memiliki sifatnya selektif apabila ia dapat 

memilih program radio siaran yang mereka sukai. Pablik pesawat radio 

menyadari hal itu, maka setiap pesawat radio dilengkapi dengan alat 

yang memungkinkan mereka utuk dapat melakukan pilihan terhadap 

program siaran radio. Dengan memutar knop jarum gelombang pada 

pesawat radionya, audiens dapat mencari apa yang disenanginya, baik 

program musik maupun uraian atau drama, siaran dalam negeri 

ataupun luar negeri. Morissa, begitu banyak stasiun radio siaran, tidak 

terhitung sudah, dengan aneka jenis acara siarannya masing-masing 
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berlombauntuk mengikat perhatian audiens, sudah tentu akan sia-

sialah isi siaran yang diberikan itu.
30

 

Oleh karena itu maka dalam proses komunikasi massa unsur audiens 

banyak diteliti karena sasaran yang kompleks ini menyangkut berbagai segi 

sosiologi, psikilogi, edukatif, cultural, dan bahkan juga politik dan ekonomis.
31

 

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Audiens dari Radio 

Dakwah dan Komunikasi ini merupakan mahasiswa UIN Suska kusunya dan 

mahasiswa pada umumnya yang menjadi audiensnya, karena program-program 

yang disiarkan oleh Radio Dakwah dan Komunikasi ini banyak program edukatif 

dan pendidikan, dan juga motivasi seperti Program Socialite Suska, karena nara 

sumber dari program ini merupakan dosen dan mahasiswa yang sukses secara 

akademik, usaha dan juga organisasi lainnya. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Alif Wiji Prahara Wati, 2011, dengan judul“Strategi Radio Komunitas 

Islam Dalam Memperoleh Simpati Pendengar (Studi pada Radio Dais 107.9 

FM)”. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah Institut 

Agama IslamNegeri Walinsongo.Dalam penelitiannya Strategi merupakan 

pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan sebuah 

organisasi. Pilihan-pilihan tersebut diintegrasikan dan dikoordinir kemudian 

dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti (core competence) untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap Radio Dais, ditemukan tiga strategi utama yang digunakan Dais melalui 

salah satu media dakwahnya tersebut, yakni; Strategi Komunikasi, Strategi 

Penyiaran Radio, Strategi Pemasaran. 

Fatimah Rahmawati, 2013, dengan judul “Strategi Programming Radio 

MHFM (Studi Deskriptif Strategi Programming Dalam Mempertahankan Citra 

MHFM Sebagai Radio Dakwah Surakarta”. Program Studi Ilmu Komunikasi, 

FakultasIlmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.Dalam 
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penelitiannya diperoleh gambaran bagaimana strategi programming yang 

digunakan MHFM Solo dalam mempertahankan citranya sebagai radio dakwah di 

Surakarta. Yaitu denganmenerapkan strategi programming sebagai berikut: survey 

kepada beberapa tokoh masyarakat dan pendengar dari berbagai kalangan, 

perumusan konsep program, analisa program, rencana program, analisa, 

pengesahan program, sosialisasi program kepada crew, implementasi program, 

pelaporan dan evaluasi, kemudian mulai on air. Ada penambahan beberapa 

program baru berikut variasinya yang kemudian mendapatkan sambutan beragam 

dari pendengar. Namun tetap mampu untuk mempertahankan citra MHFM 

sebagai radio dakwah di Surakarta.  

Syaf Alif Syafei, 2012, dengan judul “Strategi Programming Radio 

Musvia FM Magelang Dalam Mempertahankan Pendengar”. Program Studi Ilmu 

Komunikasi, FakultasIlmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Dalam Penelitannyadapat dideskripsikan bahwa strategi 

programming radio Muvia Fm magelang yaitu memberikan program-program 

yang menjadi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan sosialisasi dari pihak 

Kepolisian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memberikan program 

acara talk show secara live dengan mendatangkan narasumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu dari pihak kepolisian, radio Muvia FM dapat 

mendatangkan narasumber dari pihak jasa raharja dalam pembahasan asuransi 

kecelakaan dan sebagainya. Kesimpulan penelitian ini pada tahap perencanaan 

pembuatan program, radio Muvia FM meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan 

perencanaan pembuatan program dengan melalui meeting dengan beberapa divisi 

pada tahap selanjutnya melaksanakan siaran dalam waktu seminggu, setelah 

pelaksanaan dilakukan, setiap divisi melakukan evaluasi terhadap program selama 

seminggu. 

 

C. Kerangka Pikir  

Menurut Rangkutistrategi adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Dalamperkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini 

dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 
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tahun terakhir.
32

Sama halnya dengan media massa lainnya, Radio juga pada 

dasarnya mempunyai beberapa fungsiyaitu : 

1. Informasi 

Yaitu berisi tentang informasi-informasi Lokal, Nasional maupun 

Internasional yang terupdate. 

2. Edukasi 

Radio siaran merupakan sarana yang   ampuh untuk menyiarkan acara 

pendidikan khalayak secara meluas dan serempak, sehingga yang 

mendengar nya mendapatkan pengetahuan. 

3. Hiburan 

Sebagian alokasi waktu siaran juga diisi oleh acara-acara hiburan bisa 

berupa musik maupun drama radio. 

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. 

Strategi adalah sarana dan perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai satu tujuan.
33

Berhasil atau tidaknya Strategi 

Penyusunan Program Radio Suska 107.9 FM107.9 FMdalam Penyusunan 

Program Acara bisa dilihat dari apa yang dipaparkan pada kerangka pikir berikut 

ini: 

1. Perencanaan adalah program yang mencakup pekerjaan mempersiapkan 

rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang 

memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan program dan 

tujuan keuangannya.  

2. Produksi Program adalah proses yang dibuat sendiri oleh media penyiaran 

disebut dengan istilahin-house production atau produksi sendiri. 
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3. Eksekusi program adalah kegiatan yang mencakup kegiatan menayangkan 

program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Strategi 

penayangan program yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana menata 

atau menyusun berbagai program yang akan ditayangkan. 

4. Pengawasan adalah proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa 

jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh 

stasiun penyiaran, departemen dan karyawan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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Berikut penjelasan dari Kerangka Pikir diatas : 

Untuk memahami Strategi Radio Suska 107,9 FM dalam Penyusunan 

Program Acara dilakukan dengan kerangka pikir yang sistematis yang meliputi 

sebagai berikut : 

Di Radio Suska 107,9 FM memiliki strategi dalam Penyusunan Program 

Acara. Dalam Program acara di klasifikasi kan menjadi 4 yaitu Informasi, 

Edukasi, Hiburan dan Iklan. Setelah mengetahui Klasifikasi program acaranya 

maka dibahas dengan teori Peter Pringle yang terdiri dari 4 Elemen yaitu 

Perencanaan Program, Produksi Program, Eksekusi Program dan Pengawasan/ 

evaluasi.Setelah semuanya di olah dengan teori Peter Pringle, maka dari situlah 

Radio Suska 107,9 FM bisa mengetahui keberhasilan dari Radio Suska dalam 

Penyusunan Program Acaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


