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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dan

berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, serta analisis tentang teknik

penyiar Radio Fresh 94,3 FM dalam menyampaikan informasi maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Teknik siaran yang digunakan oleh penyiar Radio Fresh 94,3 FM adalah :

teknik ad libitum (dengan cara berbicara santai namun tetap menggunakan

bahasa baku indonesia, tanpa naskah dan sesuai selera penyiar ). Adapun

upaya yang dilakukan ketika menggunakan teknik adlibitum yaitu,

mengemas informasi disesuaikan dengan tema dan segmen pendengar,

membaca dan memahami naskah, menjaga keaslian suara, meningkatkan

kualitas vokal, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

2. Teknik membaca naskah (script reading) yaitu dengan membaca naskah

yang telah disiapkan. Upaya yang dilakukan penyiar yaitu menyusun

informasi, membaca dan memahami naskah, melatih kelincahan berbicara.

serta teknik budaya lisan (menyesuaikan dengan bahasa pendengar).

3. Teknik budaya lisan (linguistik) yang digunakan penyiar yaitu penggunaan

gaya bahasa penyiar dalam menyampaikan informasi penguasaan teknik

vokal. Pada program Fresh life Style, penyiar Radio Fresh tetap

menggunakan bahasa yang formal yang sesuai dengan bahasa baku

Indonesia, meskipun program ini terbilang santai.
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B. Saran

1. Program Fresh Life Style masih belum memaksimalkan peran script

writer. Saat ini dalam mencari informasi masih dilakukan oleh penyiar.

Hal ini tentu akan menjadi kendala kedepannya jika penyiar tidak memiliki

persiapan ketika akan siaran. Untuk itu, sudah seharusnya Radio Fresh

94,3 FM menunjuk seorang script writer sehingga penyiar dapat memiliki

persiapan yang matang.

2. Pada program Fresh Life Style penyiar masih menggunakan bahasa baku

indonesia. Ini kurang sesuai dengan tema program ini yang cenderung

lebih santai. Diharapkan kedepannya penyiar Radio Fresh 94,3 FM dapat

menggunakan bahasa yang lebih santai dan sesuai dengan tema program

tersebut.

3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada

Radio Fresh 94,3 FM agar senantiasa meningkatkan eksistensi dirinya

dalam berkarya di dunia broadcasting, sehingga semakin diterima dan

diakui keberadaannya oleh masyarakat Pekanbaru khususnya.

4. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama yang

baik dan kinerjanya sehingga dapat mencapai prestasi dengan menambah

jumlah khalayak yang meningkat lagi.


