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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi dan informasi penyiaran yang semakin 

pesat, tentunya harus adanya suatu filter atau aturan yang mengatur 

dimana aturan tersebut dapat dijadikan pondasi atau tiang utama sebagai 

salah satu kekuatan hukum ketika ada permasalahan yang ditimbulkan di 

kemudian hari. Kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai 

permasalahan penyiaran yakni Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuan dibentuknya undang-

undang ini dimana integritas nasional akan semakin kukuh, terwujudnya 

watak dan tentunya jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencerdaskan 

kehidupan bangsa , memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka untuk 

membangun masyarakat yang mandiri, adil, demokratis, serta 

menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia yang semakin sehat dan 

baik.  

Berdasakan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana 

stasiun penyiaran radio diberi hak untuk menyelenggarakan penyiaran 

radio yang di dalam tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stasiun penyiaran radio 

juga berfungsi sebagai media komunikasi massa yang di dalamnya 

memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan 
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ekonomi, kemudian memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam 

menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan hiburan, serta 

kontrol dan perekat sosial. Seluruh fungsi tersebut harus dijalankan dengan 

seimbang sehingga tujuan dari penyiaran akan lebih mudah untuk dicapai. 

Dalam keseimbangan tersebut dapat memunculkan keharmonisan antara 

para pihak khususnya generasi muda Indonesia. 

Hukum di Indonesia memberikan keleluasaan di bidang penyiaran, 

sehingga informasi dapat diterima melalui segala jenis saluran yang 

tersedia. Diatur di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, adapun isi ataupun bunyi pasal tersebut : 

“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia “ 
1
 

Melihat dan mengamati dari perkembangan penyiaran di Indonesia, 

dimana penyiaran Indonesia sekarang ini memiliki kemajuan ini tak lepas 

dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan 

ini dimulai ketika adanya dukungan dari keunggulan SKSD (Sistem 

Komunikasi Satelit Domestik) Palapa. Pada tahun 1976 Indonesia telah 

meluncurkan satelit domestiknya sendiri. Pada waktu itu, Indonesia 

merupakan negara ketiga di dunia setelah Kanada dan Amerika Serikat 

yang membangun sistem komunikasi satelit domestik.
2
 Tujuan penyiaran 

                                                 
1
Lihat Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945. 

2
Ishadi SK, 1999, Dunia Penyiaran ; prospek dan tantangannya, PT.Gramedia Pustaka Utama        

Jakarta. Hal 8. 
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dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 3 Undang-Undang No 

32 Tahun 2002 yaitu : 

“ Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 

integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang 

beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun 

masyarakat yang mandiri, domokratis, adil dan sejahtera serta 

menumbuhkan industri penyiaran Indonesia “
3
 

 

Ketika berbicara mengenai penyiaran tentunya bahasa mempunyai 

peranan yang sangat penting di dalam dunia siaran, bahasa memiliki 

peranan yang sangat signifikan dalam siaran radio, karena dengan  bahasa, 

stasiun penyiaran radio  dapat berkomunikasi dengan masyarakat.  

Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila pesan atau informasi yang 

disampaikan  komunikator dapat dipahami dan dimengerti oleh penerima 

pesan yaitu masyarakat. Sedangkan masyarakat akan menerima 

memahami pesan sesuai  pengetahuan bahasa yang  dimiliki.  Artinya ada 

kesamaan bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh penyiar, reporter 

sesuai dengan pendengarnya. 

Berkaitan dengan bahasa siaran radio menurut AntonMulyono nara 

sumber acara siaran Aku Cinta Bahasa Indonesia (ACIBI) di programa 4 

RRI Jakarta mengatakan, bahwa bahasa radio itu adalah bahasa 

masyarakat.  Oleh karena itu jika anda menjadi reporter atau penyiar 

kenali dulu pendengarmu siapa dia bagaimana tingkat pendidikannya ini 

penting. Karena dengan mengetahui latar belakang mereka akan 

membantu memperlancar komunikasi anda termasuk bahasanya.  

                                                 
3
Lihat Pasal 3 UU No 32 Tahun 2002. 
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Di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 diatur secara jelas 

mengenai masalah penggunaan bahasa Indonesia, yang mana diatur di 

dalam pasal 36 UUD N RI. 1945 yang berbunyi,“Bahasa negara adalah 

bahasa Indonesia”
4
 dan pasal 36C UUD N RI. 1945 

menyatakan,“Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan 

lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur di dalam undang-

undang”
5
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan penggunaan bahasa di 

dalam siaran diatur dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 

dimana telah diatur secara jelas mengenai penggunaan bahasa pengantar 

utama di dalam siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar yang diatur di dalam pasal 37 UU No 32 Tahun 2002 yang berbunyi, 

“Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program 

siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar”
6
 

 Istilah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 

seperti yang dirumuskan dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia 

dipakai resmi dalam segala sidang pemerintah, kuliah-kuliah diperguruan-

perguruan tinggi, dan dalam segala korespondensi dan merupakan bahasa 

persatuan dalam hubungan Negara juga di dalam pemberian informasi 

publik bisa berbentuk siaran, dll
7
. 

 

                                                 
4
Lihat Pasal 36 UUDN RI Tahun 1945. 

5
Lihat Pasal 36C UUDN RI Tahun 1945. 

6
Lihat Pasal 37 UU No 32 Tahun 2002. 

7
M.Solly Lubis Pembahasan UUD 1945 P.T. Alumni Bandung.hal 303. 
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Sementara itu masalah penggunaan bahasa siaran di Indonesia juga 

telah diatur padapasal 20 ayat 1  Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 

2005 yang menetapkan bahwa bahasa pengantar utama dalam 

penyelenggaraan program siaran nasional harus menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 
8
 

Ketetapan tersebut di tuangkan  dalam Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Siaran Edisi II Tahun 2007 pada pasal 27 ayat 1“Bahasa 

siaran yang digunakan adalah bahasa tutur yang baik dan 

benar,komunikatif dan santun,” pasal 27 ayat 2“Dalam siaran faktual 

bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang lugas, sederhana, dan 

menghindari penggunaan yang kasar, tendensius insinuatif, emosional 

puitis, sensasional serta menyinggung masalah sara".
9
 

 

Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan 

pemakaian ragam bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa.Kemudian 

bahasa komunikatif  diartikan sebagai bahasa yang mudah pahami 

(dimengerti). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  bahasa siaran yang 

digunakan pada siaran  radio seharusnya menggunakan ragam bahasa 

Indonesia yang singkat sederhana, baik dan santun dapat dimengerti sesuai 

dengan sasarannya serta mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia.
10

 

Tetapi, di dalam penerapannya atau aplikasinya sering sekali 

penyiar radio menggunakan bahasa alay atau gaul, kemudian bahasa yang 

tidak mudah dipahami atau dimengerti, sehingga tidak memberikan 

pendidikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

                                                 
8
Lihat pasal 20 ayat 1 PP No 11 tahun 2005.  

9
Lihat Buku Pedoman Penyelenggaraan Siaran Edisi II Tahun 2007 pasal 27 ayat 1 dan pasal 27   

ayat 2. 
10

http:/www.eleaming-rri.net/litbang/litbang bahasa1.htm penulis Khalid Wahyudin Januari 11 

2009 diakses tanggal 22 juni 2012 
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Definisi bahasa gaul itu sendiri merupakan bahasa anak-anak 

remaja gaul yang biasa digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini mulai 

dikenal dan digunakan sekitar tahun 1970. Awalnya bahasa ini dikenal 

sebagai "bahasanya anak jalanan / bahasa preman" karena biasanya 

digunakan oleh para Prokem (sebutan untuk para preman) sebagai kata 

sandi yang hanya dimengerti oleh kelompok mereka sendiri. Faktanya 

belakangan ini bahasa ini menjadi populer dan banyak digunakan dalam 

percakapan sehari-hari, siaran radio, siaran televisi, dll. Selain karena 

sering digunakan oleh para remaja untuk menyampaikan suatu hal secara 

rahasia (tanpa diketahui guru dan orang tua mereka), juga banyaknya 

media (televisi, radio, film, majalah, dan lain-lain) yang menggunakan 

kata-kata itu, sehingga bahasa gaul menjadi sangat populer, tetapi tentunya 

kita harus mengacu kembali pada aturan yang telah diatur di dalam pasal 

37 UU No 32 Tahun 2002 dimana bahasa pengantar utama dalam 

penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan 

benar
11

. 

Contoh penggunaan bahasa gaul, alay, penyingkatan bahasa yang 

sulit dipahami dan dimengerti di dalam siaran radio di daerah kota Batu 

dan kota Malang yang direkam melalui media perekam suara yang 

kemudian dituliskan kembali dalam bentuk berupa tulisan, penggunaan 

tata bahasa tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

yang disampaikan oleh penyiar Radio : 

                                                 
11

sumber: http://dunia-panas.blogspot.com/2010/05/40-istilah-bahasa-gaul.html ditulis oleh 

Nugum 26 Juli 2012 diakses tanggal 23 Juni 2012 
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Tabel 1 

Contoh Penggunaan Bahasa Gaul, Alay, Bahasa Yang Tidak Mudah 

Dimengerti Di Stasiun Penyiaran Radio Malang Raya 

Radio Lokasi Penyiar Atau 

Program Acara 

Penggunaan Bahasa 

Gaul, Alay 

Waktu Acara 

Tidar Sakti Kota Batu April Sapa aja, kayak gini, 

aduhai, kepo, ajah deh 

Tanggal 6 Agustus 

2012 

 Pukul 18.35 WIB 

MFM Kota Malang Arya dan Panda Sesuatu banget, cucok, 

jangan dong, buat sapa,  

Tanggal 6 Agustus 

2012  

Pukul 20.13 WIB 

Kosmonita Kota Malang Penyiar Fahmi/ 

Acara Cosmo 

Kolbu 

Nggak banget Tanggal 8 Agustus 

2012  

Pukul 22.00 WIB 

RRI 

PRO 2 FM 

Kota Malang Jauhari ( mas ari) 

/Acara Gurindam 

Gitu ya,- Tanggal 8 Agustus 

2012  

Pukul 22.02 WIB 

93.4 UMM FM Kota Malang Rizal dan Siska / 

Acara SPIN 

Nggak banget, loe tu, 

gini dong, lama banget, 

boleh deh, kepo, ciuss, 

miapaah 

Tanggal 7 Agustus 

2012  

Pukul 09.00 WIB 

Sumber ; Akses Siaran Radio Tidar Sakti, MFM, Kosmonita, RRI PRO 2 

FM, Elfara Tanggal 6 Sampai 8 Agustus 2012 
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Dari contoh tabel 1 memperlihatkan adanya penggunaan bahasa 

Indonesia yang kurang baik dan benar, sehingga harus ada suatu cara dan 

metode yang efektif agar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar bisa diterapkan secara maksimal di dalam siaran, dimana 

pengawasan dari perguruan tinggi maupun mahasiswa juga sangat 

dibutuhkan di dalam mengawasi penggunaan bahasa Indonesia dalam 

penyiaran, sehingga harapan agar terwujudnya penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar di dalam penyiaran radio dapat terlaksana, 

dimana pemantauan terhadap stasiun penyiaran radio diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan yakni pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No 

32 Tahun 2002 yaitu : 

“Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan 

tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan 

literasi dan/atau pemantauan Lembaga “
12

 

 Segmentasi siaran radio yang menjadi obyek peneltian peneliti 

disini lebih spesifik atau lebih tertuju dan difokuskan peneliti kepada 

segmentasi siaran pada kalangan anak muda, remaja, anak sekolah, dan 

juga mahasiswa dimana seharusnya generasi penerus bangsa Indonesia dan 

kalangan pelajar menerima informasi dari siaran radio dengan penggunaan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar agar di massa sekarang dan yang 

akan datang budaya bangga menggunakan bahasa Indonesia  dan cita-cita 

bahasa Indonesia menjadi bahasa pembangunan dan persatuan bangsa bisa 

                                                 
12

Lihat Pasal 52 ayat 2 UU No 32 Tahun 2002. 
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terwujud, jangan menjadi sebaliknya dimana kita lebih bangga dengan 

bahasa asing ataupun bahasa alay, gaul, bahasa yang tidak muda 

dimengerti, walaupun tentunya kita harus mempelajari bahasa lainnya juga 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi jangan sampai bahasa 

tersebut menjadi bahasa utama yang mengakibatkan bahasa Indonesia 

menjadi bahasa tamabahan semata, jika tidak dimulai dari diri kita, dan 

dimulai dari sekarang maka akan dimulai dari siapa, dan kapan tentunya. 

Dengan adanya permasalahan tersebut yakni adanya permasalahan di 

dalam dunia penyiaran radio serta kurangnya tindakan dan upaya yang 

dilakukan guna pencapaian tujuan penyiaran berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang. 

“PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN 

BENAR SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA DI DALAM 

PENYELENGGARAAN SIARAN RADIO DITINJAU DARI  PASAL  

37 UU NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN” (Studi di 

Radio Kota Batu dan Radio Kota Malang). 
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B. Rumusan Masalah :  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sebagai bahasa pengantar utama di dalam siaran radio berdasarkan 

ketentuan pasal 37 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran ? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami stasiun penyiaran radio 

di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sebagai bahasa pengantar utama di dalam penyiaran radio 

berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran ? 

3. Bagaimana Implikasi hukum bagi stasiun penyiaran radio yang 

tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai 

bahasa pengantar utama di dalam siaran radio ? 

C.   Tujuan Penelitian :  

Penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan dan manfaat yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama di dalam 

siaran radio berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No 

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami stasiun 

penyiaran radio di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar sebagai bahasa pengantar utama di dalam penyiaran 

radio berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

3. Untuk memberikan informasi kepada stasiun penyiaran radio yang 

melanggar ketentuan pasal 37 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 

akan mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 79 Peraturan 

KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) 2012 dan melihat 

penerapan sanksi yang diberikan KPI kepada stasiun penyiaran 

radio apakah telah diterapkan secara maksimal atau malah 

sebaliknya serta sosialisasi kepada stasiun penyiaran radio maupun 

masyarakat terhadap peraturan yang mengatur mengenai penyiaran 

di Indonesia apakah juga telah diterapkan secara maksimal. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

D 1. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pengetahuan yang sangat berharga dan berguna 

untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar 

kesarjanaan dibidang Ilmu hukum pada umumnya. 
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b. Bagi Stasiun Penyiaran Radio 

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

stasiun penyiaran radio untuk lebih memperhatikan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai 

bahasa pengantar utama dalam melakukan penyiaran radio. 

c. Bagi mahasiswa 

Sebuah bahan menambah wawasan dan menambah ilmu yang 

berkaitan dengan hukum. 

d. Bagi Masyarakat 

Diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

D 2. Kegunaan Penelitian 

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan peran 

stasiun penyiaran radio di dalam pencapaian tujuan penyiaran 

sehingga cita-cita menuju penyiaran radio di masa yang akan 

datang menjadi lebih baik bisa terealisasi. 

E. Metode Penelitian 

Istilah metodelogi berasal dari kata “metode”. Metodelogi pada 

hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, 

menganalisa, dan memahami sesuatu yang dihadapinya. Dalam rangka 

menganalisa seperti permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan hukum yang disajikan dalam bentuk skripsi ini 

metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu 

pembahasan permasalahan berdasarkan suatu penelitian yang tetap 

mengedepankan pembahasan secara yuridis yang berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan 

sebagai pegangan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi ini maka 

penulis mengambil lokasi penelitian di kawasan Kota Batu dan 

Kota Malang, yaitu di stasiun radio Tidar Sakti Kota Batu,  stasiun 

radio MFM Kota Malang, stasiun radio 93.4UMM FM Kota 

Malang, stasiun radio Kosmonita FM Kota Malang yang 

merupakan stasiun radio Swasta selanjutnya stasiun radio RRI Pro 

2 FM KotaMalang selaku stasiun penyiaran radio Pemerintah 

dengan pertimbangan agar memiliki data yang akurat dan lengkap, 

data pembanding antara radio milik Pemerintah dengan radio 

Swasta dimana radio mana yang lebih berperan secara maksimal 

dalam menerapakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar sebagai bahasa pengantar utama di dalam siaran radio. 

Apakah radio Pemerintah, radio Swasta atau keduanya belum 

menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sebagai bahasa pengantar utama di dalam siaran radio. 
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3. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer dimana data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya dengan melakukan studi lapangan yaitujenis data, 

dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan 

wawancarasecara langsung dengan stasiun penyiaran radio 

sebagai obyek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dimana data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur-

literatur yang ada, peraturan perundang-undangan, internet, dan 

pemberitaan yang ada hubunganya dengan permasalahan yang 

penulis teliti 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang ada maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah : 

a. Observasi 

Melakukan pengumpulan data berbentuk sampel penggunaan 

bahasa siaran radio yang tidak menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama di dalam 

siaran radio pada beberapa acara yang disiarakan oleh masing-

masing stasiun penyiaran radio yang diteliti oleh peneliti. 



15 

 

b. Wawancara 

Wawancara dimana melakukan wawancara secara langsung 

yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang terkait 

langsung dengan penerapan penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama di dalam siaran 

radio, dimana wawancara disini dilakukandengan Didik 

Sulistiyo selaku Penata Program Radio dari radio Tidar Sakti 

Kota Batu, Diana Debrina Oktariana selaku Program Director 

dari radio MFM Kota Malang, Muhammad Afrizal Amrustian 

selaku General Manager radio 93.4 UMM FM Kota 

Malang,Tanti Nur Dwiyanti selaku Program Director radio 

Kosmonita FM Kota Malang, Novi Herayantiselaku Kasubsi 

radio RRI PRO 2FM Kota Malang. Dimana, apakah telah 

diterapakan secara maksimal penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar sebaagai bahasa pengantar utama di dalam 

siaran radio oleh stasiun penyiaran radio Swasta maupunstasiun 

penyiaran radio Pemerintah, tentunya tujuan dari wawancara 

ini agar memiliki data yang akurat, data yang jelas, yang bisa di 

pertanggungjawabkan secara maksimal oleh peneliti. 

c. Dokumentasi 

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penulisan yang diperoleh dari obyek 

penelitian (stasiun penyiaran radio) yang bersangkutan, 
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diamana dokumentasi dapat menjadi data penguat, agar data 

yang diperoleh atupun data yangditeliti oleh peneliti memiliki 

bukti secara kongkret, real atau nyata sehingga data yang 

dimiliki dapat mencukupi dalam memenuhi tugas akhir 

penulisan skripsi ini. 

5. Analisis Data Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dikumpulkan seperti yang diperoleh dari 

lapangan dan data kepustakaan maka penulis selanjutnya 

menganalisa data tersebut secara metode deskritif analisa yaitu 

data-data yang telah diproses akan dianalisa dan digambarkan 

sedemikian rupa sehingga disimpulkan dalam sebuah uraian. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab dan 

masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas atau  menguraikan keadaan umum dari 

skripsi yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan 
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 Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum, teori-teori 

dari para ahli yang berkaitan dengan stasiun penyiaran radio dan 

penerapan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

apakah sudah diterapkan di dalam siaran radio, adapun 

penjabarannya antara lain berisi tentang Tinjauan Mengenai 

Penyiaran, Tinjauan Mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia 

Yang Baik Dan Benar, Komunikasi Siaran Radio, Kode Etik 

Siaran Radio, dan Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Siaran Radio 

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari hasil 

penelitian tentang gambaran umum dari permasalah yang ada 

yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sebagai bahasa pengantar utama di dalam siaran radio ditinjau 

dari Pasal 37 UU NO 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh 

stasiun penyiaran radio, hambatan-hambatan yang dialami oleh 

stasiun penyiaran radio di dalam penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar  sebagai bahasa pengantar utama di dalam 

siaran radio dan Implikasi hukum bagi stasiun penyiaran radio 

yang melanggar ketentuan Pasal 37 UU No 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran akan mendapatkan sanksi berupa teguran 

tertulis sesuai ketentuan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
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yang diatur pada Pasal 79 Peraturan KPI tentang Standar Program 

Siaran (SPS) 2012 dan melihat penerapan sanksi yang diberikan 

KPI kepada stasiun penyiaran radio apakah telah diterapkan 

secara maksimal atau malah sebaliknya serta sosialisasi kepada 

stasiun penyiaran radio maupun masyarakat terhadap peraturan 

yang mengatur mengenai penyiaran di Indonesia apakah juga 

telah diterapkan secara maksimal. 

 Bab IV : PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi tentang  saran 

yang perlu disampaikan sebagai jawaban dan mencari jalan keluar 

dari masalah yang timbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


