
BAB III

PENYAJIAN DATA

Penyajian data berikut ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di

Radio Fresh 94,3 FM Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data

tentang Teknik Penyiar Radio Fresh 94,3 FM dalam Menyampaikan Informasi

Pada Program Fresh Life Style. Untuk itu, teknik pengumpulan data sesuai dengan

apa yang dikemukakan dalam bab pendahuluan yaitu menggunakan wawancara,

observasi, dan dokumentasi.

A. Teknik Siaran dengan Teknik Ad Libitum

Pada poin ini penulis memberikan pertanyaan kepada penyiar yang telah

dipilih menjadi subjek dalam penelitian ini. Berikut paparan wawancara

antara penulis dengan subjek penelitian :

1. Upaya yang dilakukan penyiar Radio Fresh 94,3 FM

Pada saat menggunakan teknik ad libitum ini, ada beberapa upaya

yang dilakukan oleh penyiar Radio Fresh 94,3 FM, antara lain :

a. Mencari informasi

Pada saat sebelum siaran, hal pertama yang dilakukan penyiar

Radio Fresh Fm adalah mencari informasi dengan mengamati terlebih

dahulu info yang berkembang di masyarakat luas. Kemudian, penyiar

bisa mencari informasi yang berkaitan di internet, majalah, koran dan

lain sebagainya. Seperti pernyataan Ben Hinalang ketika penulis



mewawancarai mengenai upaya yang dilakukan penyiar ketika akan

siaran dengan menggunakan teknik ad libitum:

Pada saat menyampaikan materi dengan teknik adlibitum ini,
upaya yang saya lakukan adalah memberikan informasi yang
umum yang sudah pernah didengar. Informasinya bisa didapat
dari internet, majalah, dan lain-lain. Pada saat menyampaikan itu
saya memberikan improvisasi-improvisasi dan juga beberapa
contoh yang bisa dikaitkan dengan materi. (Wawancara Ben
Hinalang, 7 April 2014)

Dengan memberikan informasi yang sedang hangat dibicarakan

tentu audience akan semakin ingin mengetahui perkembangang

mengenai infor asi tersebut.

b. Mengolah naskah

Pada dasarnya, seorang penyiar harus memiliki kemampuan

dalam mengolah informasi yang sesuai dengan bahasa pendengarnya,

agar saat menyampaikan informasi pendengar mengerti informasi yang

dibawakan penyiar. Ditambah dengan memberikan improvisasi-

improvisasi yang sesuai dengan pengetahuan pendengar. Seperti

pernyataan Abhe dhinata :

Pada saat menggunakan teknik ad libitum ini saya lebih
mengedepankan bahasa tutur yang bisa dimengerti pendengar
terhadap apa yang saya sampaikan tapi tetep formal. Kemudian
saya mengimprovisasi kata-kata atau kalimat sesuai knowledge
yang dimiliki oleh pendengar. (Wawancara Abhe Dhinata, 9 April
2014)

c. Membaca dan memahami materi

Dengan membaca dan memahami materi, penyiar akan dengan

mudah menyampaikan informasi tanpa terbata-bata dan penyiar bisa



sekreatif mungkin mengolah kata yang sesuai dengan bahasa

pendengar. Hal ini didukung dengan pernyataan Jihan Zee :

Biasanya sebelum siaran, naskah yang saya dapatkan akan saya
baca terlebih dahulu karena dengan membaca naskah akan
memberikan informasi secara akurat. (Wawancara Jihan Zee, 10
April 2014)

Dari poin-poin diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada saat

bersiaran bagi penyiar naskah hanya dijadikan sebagai acuan yang

dicatat secara garis besar kemudian penyiar mengimprovisasi setiap

informasi yang disampaikan dan disesuaikan dengan bahasa pendengar

sehingga informasi tersebut mudah dipahami oleh pendengar. Dan

dengan teknik ini pula akan memudahkan penyiar dalam

menyampaikan gagasan pemikirannya kepada pendengar.

Selain itu, sebelum menyampaikan informasi kepada pendengar,

penyiar membaca serta memahami terlebih dahulu materi siaran yang

akan disampaikan agar pada saat menyampaikan informasi penyiar bisa

sekreatif mungkin mengolah kata yang sesuai dengan bahasa pendengar

namun tetap formal.

b. Mempertahankan keaslian suara

Dalam mempertahan keaslian suara, penyiar Radio Fresh 94,3 FM

menggunakan berbagai macam cara agar pada saat siaran suara penyiar

tetap terdengar nyaring dan tidak seperti kehabisan nafas. Pada

dasarnya seorang penyiar perlu menguasai teknik pernafasan yang baik

agar suara yang dihasilkan bisa optimal. Teknik pernafasan yang baik



sangat penting bagi seorang penyiar, tidak harus mempunyai nafas

panjang untuk menyelesaikan sebuah kalimat. Tetapi dengan

mempunyai teknik pernafasan yang baik  suara akan terlihat alami. Dan

salah satu cara untuk mempertahan keaslian suara adalah dengan

menggunakan suara perut. Suara perut adalah jenis suara yang keluar

dari rongga rongga antara dada dan perut. Untuk itu perut harus bebas

dari segala tekanan, duduk tegak, jangan bungkuk dan rileks. Pemilihan

teknik suara perut ini sangat tepat bagi penyiar radio. Hal ini didukung

oleh pernyataan Ben Hinalang, Jihan Zee dan Abhe Dhinata :

Tentunya suara asli sulit didapatkan. Dan sesuai dengan nama
siaran yang merupakan sebuah tuntutan membentuk karakter baru
maka suara asli tersebut juga menjadi tuntutan. Dan trik yang
digunaka seperti memakai pola pernafasan dari perut, duduk
tegap, serta menjaga tempo agar tetap stabil. (Wawancara Ben
Hinalang, 7 April 2014)

Secara dominan tetap asli. Hanya saja pada saat siaran agar suara
tetap terdengar asli saya lebih menggunakan pernafasan dengan
menggunakn perut agar nafas bisa stabil dan suara yang terdengar
tetap asli. (Wawancara Jihan Zee, 10 April 2014)

Untuk mempertahankan keaslian suara saya banyak-banyak
latihan vocal dan menjaga kesehatan agar saat siaran suara yang
dikeluarkn tetap terasa enak didengar oleh pendengar.
(Wawancara Abhe Dhinata, 9 April 2014)

c. Meningkatkan kualitas vokal

Suara merupakan modal utama bagi seorang penyiar, karena

dengan suara seorang penyiar dapat menarik minat pendengarnya.

Tentunya penyiar harus mampu meningkatkan kualitas vokalnya. Untuk

mendapatkan kualitas vokal yang bagus, penyiar dapat mempelajari



teknik vokal dengan seringnya berlatih. Hal ini sesuai dengan

pernyataan penyiar mengenai cara penyiar dalam meningkatkan kualitas

vokal :

Sering latihan. Selain itu kualitas vocal akan meningkat jika
wawasan kita luas jadi cari info yang banyak maka pembawaan
kita otomatis akan baik. (Wawancara Ben Hinalang, 7 April 2014)

Sering latihan di rumah, banyak bertanya, banyak belajar dan
terima masukan dari penyiar lain. (Wawancara Jihan Zee, 10
April 2014)

Dalam meningkatkan kualitas vokal tentu seorang penyiar

mempunyai caranya tersendiri. Dengan seringnya latihan serta dengan

memperbanyak wawasan akan meningkatkan kualitas vokal. Selain itu,

dengan menjaga keaslian suara yang alami dan tidak dibuat-buat akan

menambah kualitas vokal. Pengaturan pernafasan yang baik tentu akan

menghasilkan suara yang penuh kekuatan dan enerjik.

2. Proses menyampaikan informasi

Dari hasil wawancara penulis dengan penyiar,dapat diketahui bahwa

dalam proses menyampaikan informasi ada 2 hal yang dilakukan oleh

penyiar, yaitu :

a. Mengemas informasi sesuai dengan tema dan segmen pendengar

Di dalam penyiaran radio, penyiar tidak hanya memiliki

kemampuan dalam menyampaikan informasi saja. Akan tetapi, seorang

penyiar juga dituntut ahli dalam mengemas informasi yang akan

disampaikan sesuai dengan tema dan segmen pendengar. Penyiar harus

mampu mengemas informasi dengan jelas, singkat, tidak berbelit-belit,



tidak membosankan dan mudah dipahami pendengar. Hal ini juga

didukung pernyataan Ben Hinalang dan Jihan Zee :

Ben Hinalang : proses penyampaian informasi yang disampaikan
dikemas dengan sedemikian rupa sesuai dengan tema yang
dibawakan. (Wawancara Ben Hinalang, 7 April 2014)

Jihan Zee : penyampaian informasi disesuaikan dengan tema yang
dibawakan. (Wawancara Jihan Zee, 10 April 2014)

b. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

Dalam menyampaikan informasi kepada pendengar, penyiar akan

memadukan objek bahasa dengan improvisasi secara spontan yang akan

membentuk nuansa alami. Berbicara dengan santai sesuai gaya individu

akan menghasilkan materi sederhana dan menarik setelah diolah dengan

kemampuan berbahasa tutur yang baik dari seorang penyiar. Seperti

pernyataan Abhe Dhinata ketika penulis mewawancarainya mengenai

proses penyampaian informasi :

Disesuaikan dengan segmen pendengar, berbicara dengan santai,
serius dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang
mudah dimengerti dan sesuai dengan konteks radio kita.
(Wawancara Abhe Dhinata, 9 April 2014)

Para penyiar Radio Fresh 94,3 FM harus menguasai informasi

yang akan disampaikan. Sebagai seorang penyiar yang professional

tentunya harus kompeten dalam menjaga kredibilitasnya. Karena itu,

penyiar Radio Fresh 94,3 FM dituntut untuk memiliki skill dan

pengetahuan yang luas. Dengan skill dan pengetahuan yang luas penyiar

mampu mengemas informasi sedemikian rupa sesuai dengan tema yang



dibawakan. Selain itu,  penyiar mampu menyampaikan informasi sesuai

dengan segmen pendengar dan bahasa yang mudah dipahami.

B. Teknik Siaran dengan Teknik Membaca Naskah (Script Reading)

Pada poin ini penulis memberikan pertanyaan yang sama mengenai

upaya penyiar dalam menyampaikan informasi. Berikut paparan

wawancaranya :

1. Upaya yang dilakukan penyiar Radio Fresh 94,3 FM

Dari hasil wawancara penulis dengan penyiar, dapat penulis ketahui

bahwa upaya yang dilakukan penyiar ketika menggunakan teknik

membaca naskah (script reading) yaitu :

a. Menyusun informasi

Pada dasarnya dalam mencari bahan materi informasi, penyiar

juga melakukan hal yang sama ketika dengan menggunakan teknik ad

libitum. Kemudian, informasi yang didapatkan disusun secara

sistematis. Seperti yang dikatakan Ben Hinalang :

Saat menggunakan teknik ini, bahan yang saya dapatkan dari
internet lalu disusun di notepad menjadi naskah yang tinggal yang
dibacakan. (Wawancara Ben Hinalang, 7 April 2014)

b. Membaca dan memahami materi

Sebelum menyampaikan informasi yang akan dibawakan, naskah

yang didapatkan penyiar diolah sedemikian rupa dan disesuaikan

dengan bahasa pendengar. Kemudian setelah naskah diolah, penyiar

membaca dan memahami naskah tersebut sebelum disampaikan kepada



pendengar agar ketika menyampaikan materi penyiar dapat

berimprovisasi dengan baik sehingga pendengar tidak tahu bahwa

penyiar sedang membaca. Hal ini didukung dengan pernyataan penyiar :

Sebelum siaran naskah yang sudah saya susun tadi saya baca dan
pahami. Supaya pada saat penyampaiannya nanti saya dapat
berimprovisasi sehingga pendengar tidak tahu kalau kita sednag
membaca. (Wawancara Ben Hinalang, 7 April 2014)

c. Kelincahan berbicara

Kelincahan berbicara penyiar tentu berbeda-beda pada saat siaran.

Pada saat berbicara penyiar selalu menyesuaikan dengan informasi yang

mereka bawakan. Jika informasi itu berupa hiburan maka suara penyiar

harus terdengar lebih ceria dan semangat. Sedangkan informasi yang

disampaikan berupa formal maka suara penyiar cendenrung lebih serius

dan formal. Untuk itu penyiar harus memahami materi yang akan

mereka sampaikan, memperhatikan kosakata, dan teknik berbicara yang

baik.

Selain itu, dengan latihan yang rutin kelincahan berbicara penyiar

akan semakin terasah. Penyiar pun tidak akan menemukan kesulitan

dalam setiap pengucapan. Dengan mempunyai kualitas suara yang baik,

didukung teknik pernafasan dan kelincahan berbicara yang terlatih

sebuah informasi akan mudah dipahami pendengar serta dapat menarik

minat pendengar untuk mendengarkan program yang dibawakan.

Seperti pernyataan Ben Hinalang, Jihan Zee dan Abhe Dhinata :

Kelincahan suara saya pribadi menyesuaikan dengan informasi
yang dibawakan. Jika informasi tersebut berupa hiburan maka



suara lebih terdengar ceria. Akan tetapi jika informasi yang
dibawakan berhubungan dengan bisnis atau formal maka ritme
berbicara pun cenderung formal. (Wawancara Ben Hinalang, 7
April 2014)

Sebelum siaran, dulu kita ada training. Dari training itu kita dilatih
kelincahan berbicara agar pada saat siaran tidak gagap. Selain itu
dirumah pun tetap latihan lagi. Dan supaya dapat menarik minat
pendengar saya berusaha mengemas informasi semenarik mungkin
dan diselingi dengan lawakan-lawakan agar pendengar tidak bosan
dengan informasi yang saya bawakan. (Wawancara Jihan Zee, 10
April 2014)

Tidak ada metode khusus yang saya lakukan. Ya alami aja. Yang
penting pendengar terhibur. (Wawancara Abhe Dhinata, 9 April
2014)

2. Proses menyampaikan informasi

Ketika menyampaikan informasi, ada beberapa langkah yang biasa

ditempuh oleh penyiar Radio Fresh 94,3 FM diantaranya :

a. Mengerti info yang akan dibicarakan.

b. Memahami dan membacanya sebelum on air. Karena dengan persiapan

yang baik akan lebih mendekatkan penyiar dengan informasinya

sehingga benar-benar paham dan dapat mengatisipasi terjadinya

kesalahan dalam menyampaikan berita tersebut pada pendengarnya.

c. Memperhatikan materi yang disiapkan dengan teliti dan memahami

kalimat atau kata-kata yang harus mendapat penekanan dalam

penyebutan.

d. Penyiar harus menguasai istilah-istilah asing yang harus dibaca dengan

baik dan benar.



e. Kemudian dalam menyampaikan materi siaran penyiar tidak bertele-tele

dan langsung pada permasalah. Penyiar juga memberikan contoh kasus

yang sesuai dengan realita yang ada.

Hal ini didukung oleh pernyataan Ben Hinalang, Jihan Zee dan

Abhe Dhinata :

Mencari situs terupdate dari sisi informasinya dan juga melihat
selalu apa yang menjadi pembicaran banyak orang di media social
ataupun lain-lain. Kemudian langsung menyampaikan isi dari
berita yang ingin disampaikan tanpa bertele-tele menggunakan
bahasa yang jarang didengar oleh pendengar. (Wawancara Ben
Hinalang, 7 April 2014)

Dari naskah yang didapat, saya ambil secara garis besar kemudian
dikemas dengan singkat dan sesederhana mungkin. (Wawancara
Jihan Zee, 10 April 2014)

Saya menyampaikan materi lebih kepada realita yang terjadi dan
dibarengi contoh kasus. (Wawancara Abhe Dhinata, 9 April 2014)

C. Teknik Budaya Lisan (Linguistik)

Pada poin ini penulis memberikan pertanyaan mengenai penggunaan

gaya bicara penyiar dalam menyampaikan informasi. Berikut paparan

wawancaranya :

1. Penggunaan gaya bahasa penyiar dalam menyampaikan informasi

Dalam menyampaikan informasi penyiar menggunakan bahasa yang

mudah dimengerti oleh pendengar. Salah satunya adalah bahasa indonesia.

Selain itu, bahasa indonesia bahasa nasional dan bahasa pemersatu bangsa.

Dengan menggunakan bahasa indonesia ini informasi yang disampaikan

akan mudah dicerna oleh pendengar. Didukung dari pernyataan penyiar :



Pada saat menyampaikan informasi, selain kita harus menguasai
materi kita juga harus bisa mengetahui bahasa pendengar. Dengan
mengetahui bahasa pendengar kita akan mudah menyesuaikan
bahasa kita dengan bahasa pendengar ketika menyampaikan materi
yang kita bawakan. Tentunya bahasa yang dimengerti pendengar
adalah bahasa indonesia. (Wawancara Ben Hinalang, 7 April 2014)

Ya, ketika saya menyampaikan informasi otomatis kita harus bisa
menyesuaikan bahasa kita dengan bahasa pendengar. Misalnya ada
kata-kata asing pada materi siaran, saya berusaha mencari pengertian
dari kata tersebut. Karena tidak semua pendengar mengerti bahasa
asing tersebut. (Wawancara Jihan Zee, 10 April 2014)

Dalam menyampaikan informasi pastinya saya menggunakan bahasa
indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pendengar agar
tidak ada kesalahpahaman makna. (Wawancara Abhe Dhinata, 9
April 2014)

2. Penguasaan teknik vokal

dalam penguasaan teknik vokal penyiar ketika menyampaikan

informasi, penyiar lebih banyak melakukan latihan teknik vokal agar

ketika menyampaikan informasi kalimat yang dihasilakn lebih indah, enak

didengar dan tidak monoton. Dengan latihan berulang-ulang kali penyiar

akan tahu mana kata yang harus ada penekanan dan mana yang tidak.

Untuk penguasaan teknik vokal agar bagus, pastinya kita harus
belajar dan berlatih terus agar vokal kita pun tetap bagus ketika
menyampaikan informasi. (Wawancara Ben Hinalang, 7 April 2014)

Agar teknik vokal kita bagus tentunya sebelum siaran harus berlatih
dulu. Misalnya dengan membaca naskah berkali-kali kita bisa
menentukan kata-kata mana yang harus diberikan penekanan.
(Wawancara Jihan Zee, 10 April 2014)

Penguasaan teknik vokal itu didapat dari seringnya kita berlatih.
Dengan seringnya berlatih tentu kita akan tahu dimana kata yang
harus ada penekanan dan kata yang tidak ada penekanan. Selain itu
kalimat yang dihasilkan lebih indah, enak didengar dan tidak
monoton atau datar. (Wawancara Abhe Dhinata, 9 April 2014)


