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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berkomunikasi dengan publik ataupun massa merupakan komunikasi yang 

sangat penting untuk di lakukan di kehidupan sehari-hari, karna berkomunikasi 

dengan banyak orang membuat kita lebih mendapatkan wawasan serta 

pengetahuan dari banyak orang. Komunikasi massa atau yang lebih tepatnya 

berkomunikasi lewat media massa pastinya tidak akan bisa lepas dari kehidupan 

manusia, terlebih lagi di jaman sekarang ini kebutuhan manusia akan informasi 

serta berita-berita semakin terus berkembang dengan mengikuti peningkatan 

media itu sendiri. Istilah media mengandung bermacam-macam makna organisasi 

baik swasta maupun pemerintah yang bertugas memberi informasi kepada publik. 

Mereka menggunakan alat seperti Radio, Televisi, Internet, Koran, Majalah untuk 

menyampaikan pesan mereka 

Saat ini media merupakan faktor penting dalam membentuk opini publik, 

salah satunya adalah radio, media massa yang mampu menjangkau khalayak yang 

jumlahnya relatif banyak dan dimana-mana. Jika pengetahuan merupakan 

kekuatan, radio memberi kita segalanya tanpa peduli terpaan berbagai macam 

informasi yang dialami oleh masyarakat sebagai komunikan menuntut mereka 

untuk kritis terhadap situasi dan opini. Kemudahan mengakses berbagai informasi 

ternyata juga menjadi kebutuhan penting. Fakta ini tentu menjadi tantangan upaya 
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radio siaran yang berusaha mengerucutkan segmentasi pendengar, format siaran, 

dan fokus pemberitaannya. 

Radio siaran merupakan salah satu bentuk media massa yang kehadirannya 

sangat  penting dan besar manfaatnya bagi masyarakat. Disamping media hiburan, 

juga berfungsi sebagai media informasi dan pendidikan. Sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Effendy (1990 : 1) bahwa radio siaran (radio broadcast) adalah 

suatu aspek dari komunikasi, khususnya sebagai sarana penerangan (mass media). 

Umumnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem dimana 

pesan-pesan diproduksi, dipilih, disiarkan, diterima dan ditanggapi. Adapun 

pelayanan yang dapat diberikan oleh radio siaran dapat berupa aspek-aspek yang 

menyentuh kehidupan masyarakat dengam menyediakan informasi-informasi 

yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya mengenai kisah-

kisah seseorang yang menginspirasi yang bisa menjadi motivator untuk diri kita 

sendiri. 

Radio sebagai sarana komunikasi seperti yang disebutkan di atas 

masyarakat dapat menggunakannya untuk mengungkapkan opini dan sebagai 

bentuk keakraban dengan penyiar dan juga narasumber. Dengan kata lain bahwa 

radio siaran adalah merupakan jembatan komunikasi, baik itu oleh masyarakat 

dengan pemerintah dan berbagai instansi maupun masyarakat dengan masyarakat 

lainnya. Tidak lepas juga dari tuntutan masyarakat agar radio siaran swasta 

mampu berdiri menjembatani kepentingan-kepentingan dari masyarakat sesuai 

apa yang menjadi kebutuhannya. 
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Produk siaran radio adalah program siaran yang ditawarkan untuk dijual 

kepada konsumen tertentu yang potensial dalam hal ini adalah pendengar radio 

yang bersaing sesama radio siaran atau media yang lainnya. Audiens atau 

pendengar dipandang memiliki hubungan tertentu yang merupakan sumber 

penghasilan bagi media tersebut. 

 Strategi program siaran radio mempengaruhi keputusan pendengar 

memilih radio siaran, kemudian muncul tanggapan pendengar atas siaran yang 

diterimanya. Diharapkan sikap positif dari pendengar, tetap mendengarkan radio 

siaran tersebut. 

Dalam penggunaan bahasa pada media radio, sangat dibutuhkan ketelitian 

karena bahasa yang digunakan di beberapa media sekarang ini tidak bisa asal-

asalan saja dalam mengeluarkan kata, kalimat, maupun statement ke publik. 

Bahasa yang akan kita gunakan saat berhadapan dengan berbagai banyak orang 

pun harus disesuaikan, misalnya bagaimana kita berbicara saat berhadapan dengan 

dosen, mahasiswa, dan lain-lain 

Bahasa jurnalistik radio merupakan bahasa yang lugas dan tutur dengan 

adanya unsur-unsur jurnalistik. Adanya beberapa unsur jurnalistik membuat 

bahasa yang ingin disampaikan penyiar ke pendengar menjadi padat, jelas, singkat 

sehingga langsung bisa menyerap pesan tersebut dan kena pada intinya. 

Pentingnya penggunaan bahasa tutur itu sendiri dikarenakan tidak banyak 

perusahaan radio yang benar-benar menggunakan bahasa sesuai ilmu dan unsur 

jurnalistik, disini Radio Suara Surabaya membuktikan menjadi salah satu radio 
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jurnalistik di Jawa Timur yang memiliki konsep news dengan penggunaan bahasa 

jurnalistik radio yang baik dan benar tetapi tetap menarik dengan memberikan 

hiburan. 

Bahasa tutur adalah bahasa sehari-hari atau bahasa yang biasa digunakan 

saat berdialog dengan lawan bicara. Bahasa yang sifatnya singkat, padat, dan jelas 

serta lugas.  Gaya penulisan bahasa jurnalistik radio menggunakan bahasa tutur, 

bahasa obrolan atau bahasa percakapn sehari-hari (spoken language, 

conversational language, every day speech). Radio is conversational media 

percakapan. Karakteristik bahasa tutur antara lain: 

1. Kalimatnya pendek-pendek 

2. Menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan (spoken words) 

3. Satu ide satu kalimat menghindari anak kalimat 

4. Sedapat mungkin satu kalimat bisa disampaikan pada satu nafas 

5. Tidak meggunakan kalimat langsung 

Menurut Halliday ( Sobur, 2001: 17), secara makro fungsi-fungsi bahasa 

dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Fungsi ideasional: untuk membentuk, 

mempertahankan dan memperjelas hubungan di antara anggota masyarakat., (2) 

Fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi di antara aggota 

masyarakat. (3) Fungsi tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian 

diskursus (wacana) yang relevan dengan situasi. 
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Di Radio Suara Surabaya ini khususnya di program siaran yang terbilang 

masih baru, yaitu program “Muda Tapi Luar Biasa”. Dimana program ini 

memiliki konsep talkshow interaktif dengan pendengarnya yang ingin berinteraksi 

dengan tamu sebagai pemateri. Konsep yang menarik ini sebenarnya juga 

merupakan konsep program yang sangat lama dengan nama program yang 

berbeda juga, akan tetapi lebih spesifik untuk segementasinya sendiri di program 

untuk yang sekarang ini. Di program “Muda Tapi Luar Biasa” ini segmentasi 

lebih terarah khusus sekitar umur 20-an sampai 40, dan juga untuk jadi pemateri 

pun khusus yang umurnya cukup terbilang muda serta memiliki prsetasi-prestasi 

yang tidak biasa ataupun usahawan-usahawan yang masih muda. 

Penggunaan bahasa yang dipakai di program ini, berbeda dengan beberapa 

program siaran yang ada di Radio Suara Surabaya yang segmentasi dari radio ini 

sendiri lebih dewasa sehingga tidak begitu banyak pendengar-pendengar yang 

masih muda umurnya. Khusus di program “Muda Tapi Luar Biasa” ini bahasa 

yang digunakan pun disesuaikan dengan segmen programnya, jadi memakai 

bahasa yang memang untuk anak muda sekali. 

Dari penjelasan di atas, peneliti telah meneliti seperti apa dan bagaimana 

penggunaan bahasa yang digunakan di program ini, apakah juga berpengaruh bagi 

pendengar  di luar segmentasi program.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Dengan semakin berkembangnya masyarakat, maka kebutuhan mereka 

akan informasi juga semakin meningkat. Karena itu di Radio Suara Surabaya 
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khususnya program MTLB (Muda Tapi Luar Biasa) dituntut untuk selalu 

meningkatkan isi dari program tersebut dengan mendatangkan narasumber yang 

menarik dan juga  penggunaan bahasa yang dipakai. 

Dari apa yang telah peneliti ungkapkan di atas, maka dapat dibuat suatu 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan bahasa tutur dalam siaran berita di radio, 

khususnya di program siaran “Muda Tapi Luar Biasa” di Radio Suara 

Surabaya? 

2. Apa saja hambatan dalam penggunaan bahasa tutur yang digunakan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa tutur yang 

digunakan dalam program “Muda Tapi Luar Biasa” sebagai bentuk media 

komunikasi kepada audience (pendengar) Radio Suara Surabaya. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Akademis 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan 

komunikasi yang terjadi di masyarakat, dimana ilmu komunikasi 

merupakan kegiatan yang dialami oleh individu sehari-hari. 
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b. Hasil penelitian ini bertujuan juga agar dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi bagi peneliti yang berkepentingan dan dapat 

menyempurnakan hasil temuan penelitian pada masalah yang sama 

nantinya. 

2. Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai input atau masukan bagi radio siaran 

dalam upaya meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada 

pendengar. 

b. Sebagai bahan pengetahuan mengenai komunikasi yang terjadi di 

dalam program siaran Muda Tapi Luar Biasa sehingga diharapkan 

masyarakat bisa lebih komunikatif. 

 

 

 

 

 

 

 


