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ABSTRAK
Nama: E. WAFDA HAMIDAH , NIM: 143300490, Judul
Skripsi: Srategi Radio Republik Indonesia (RRI) Banten dalam
meningkatkan kualitas penyiar (studi pada RRI Banten)
Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak membawa
perubahan dari berbagai bidang. Berbagai macam media yang
berkembang saat ini juga memberi kemudahan pada khalayak dalam
memperoleh hiburan dan informasi yang diinginkan dengan mudah dan
cepat. Diantara media masa yang berkembang dengan baik dan
jumlahya telah mencapai puluhan dibanding dengan yang lain di Kota
Serang adalah Radio.
Media elektronik seperti radio merupakan salah satu contoh
hasil kemajuan teknologi komunitas modern yang dapat dijadikan
sebagai media dalam menyiarkan informasi. Peranan radio sebagai
media expresi, komunikasi, informasi pendidikan dan hiburan.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi Koordinator
RRI Banten untuk meningkatkan kualitas penyiar?, 2) Bagaimana
srategi peyiar RRI Banten dalam menarik minat pendengar?.
Tujuna penelitian ini berdasakan rumusan masalah tersebut
adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana strategi Koordinator RRI
Banten untuk meningkatkan kualitas penyiar. 2) Untuk mengetahui
Bagaimana srategi peyiar RRI Banten dalam menarik minat pendengar.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi,
wawancara dan dokumentasi
Hasil wawancara, langkah yang dilakukan oleh Koordinator
RRI Banten adalah dengan melihat Latar belakang pendidikan,
memiliki wawasan yang luas, mampu menguasai bahasa inggris, kreatif
dan inovatif serta memiliki ciri khas suara.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan
Dalam meningkatkan kualitas penyiar setiap radio mempunyai stategi
tersendiri. Strategi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan
penyiar yang berkualitas. penyiar memiliki beberapa strategi untuk
menarik minat pendengar yaitu dengan cara membuat pendengar
mengerti dan nyaman terhadap apa yang dibawakan oleh penyiar,
mengikuti kemauan pendengar, bisa memainkan emosi pendengar,
ramah terhadap pendengar, dan berbagai cara lainnya agar supaya
pendegar bisa masuk ke dalam suasana atau program yang sedang
berjalan.
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MOTTO
Tidak perlu sedih ketika melakukan kesalahan,
tetapi jadikan kesalahan membuatmu lebih bijak dari
sebelumnya
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