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ABSTRAK 

 

Husna, Anis Rifqiyatul. 211012007. “Peran Radio Duta Nusantara 92.10 Fm 

Ponorogo sebagai Media Pelestari Bahasa Jawa di Ponorogo” 

Skripsi. Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Institut 

Negeri Agama Islam (IAIN). Pembimbing Yuentie Sova Puspidalia, 

M.Pd. 

Kata Kunci :Peran, Radio, Media Pelestari, Bahasa Jawa, Duta Nusantara 

92.10 FM. 

 Globalisasi yang berkembang begitu pesat, turut memberikan dampak 

negatif dalam aspek bahasa. Masyarakat luas mulai meninggalkan penggunaan 

bahasa daerah dan lebih sering menggunakan bahasa asing. Terbukti, banyak 

media yang berlomba-lomba menggunakan bahasa asing untuk menyampaikan 

pesannya. Sebagai contoh, di Ponorogo, ada beberapa Radio yang mulai 

menggunakan bahasa Inggris dalam beberapa programnya. Beberapa radio lain 

memang tidak menggunakan bahasa Inggris, namun juga tidak menggunakan 

Bahasa Jawa yang menjadi bahasa komunikasi sehar-hari masyarakat Ponorogo. 

Namun, ada satu radio swasta di Ponorogo yang masih menggunakan bahasa Jawa 

dalam beberapa programnya, yakni Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo.  

 Rumusan masalah alam skripsi ini yaitu: (1) Program siaran apa saja yang 

menggunakan bahasa Jawa di Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo?; (2) 

Bagaimana peran Radio Duta Nusantara 82.10 FM dalam melestarikan bahasa 

Jawa di Ponorogo?;  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

interview dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode  induktif. Analisis 

yang digunakan adalah dengan pendekatan metode komunikasi massa. 

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Program siaran yang 

menggunakan bahasa Jawa di Radio Duta Nusantara 92.10 FM di antaranya, 

Ponoragan, Warung Dangdut, Langen Iromo, dan Wayang Kulit. (2) Dalam 

pelestarian bahasa Jawa di Ponorogo, Radio Duta Nusantara 92.10 FM punya 

peran sebagai media pembelajaran sosial. Hal ini dibuktikan dengan pendengar 

setianya yang menyadari pentingnya pelestarian bahasa Jawa. Karena terbiasa 

mendengarkan dialog dan informasi-informasi berbahsa Jawa, pendengar dengan 

mudah menirunya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan salah satu hal penting dalam berinteraksi. 

Dalam KBBI (Kamus Beesar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa bahasa 

adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh 

sekelompok masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri. Ketika masyarakat menginginkan untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya, orang tersebut akan menggunakan 

suatu bahasa yang sudah biasa digunakan untuk menyampaikan informasi. 

Pada umumnya, bahasa tersebut dapat berbeda antara satu daerah dan 

daerah yang lain.  Hal ini  dikarenakan  perbedaan kultur, lingkungan, dan 

kebiasaan yang mereka miliki. Bahasa Sunda berbeda dengan bahasa 

Jawa, begitu pula dengan bahasa-bahasa lain pada setiap daerah. 

Bahasa daerah merupakan aset negara yang wajib dijaga dan 

dilestarikan, tak terkecuali Bahasa Jawa. Namun faktor globalisasi 

mengakibatkan masyarakat terutama generasi muda mulai melupakan 

bahasa Jawa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Jawa 

kurang diminati. Pertama, generasi muda sekarang kurang memahami 

bahasa Jawa karena sekolah mereka memberikan sedikit sekali 

pembelajaran bahasa Jawa. Kedua, generasi muda sekarang beranggapan 

bahasa Jawa tidak bisa digunakan untuk meniti karir atau mencari 
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pekerjaan. Ketiga, ada golongan masyarakat Jawa sendiri yang 

beranggapan bahwa bahasa Jawa itu rendah (ndeso),  karena bukan bahasa 

yang digunakan oleh masyarakat perkotaan . Keempat, sebagian generasi 

muda beranggapan bahwa bahasa Jawa itu sukar dan banyak istilah/kata 

yang sulit dimengerti, karena terdapat banyak tingkatan dalam bahasa 

Jawa, yaitu ngoko, krama, dan krama inggil. Padahal, bahasa Jawa 

merupakan identitas masyarakat Jawa dan  sebagai alat komunikasi, baik 

komuniksa langsung, maupun komunikasi tidak langsung. 

Salah satu komponen media komunikasi massa yang memiliki 

peran besar dalam sejarah perjalanan bangsa adalah Radio Siaran Swasta. 

Radio Siaran Swasta terbukti tidak hanya memenuhi dan menciptakan 

selera publik, tetapi juga memiliki peran yang lebih jauh terutama 

membentuk opini serta melakukan kontrol sosial. Meskipun terdapat 

berbagai kendala, hal itu tidak dapat membendung pertumbuhan dan 

perkembangannya, karena motivasi untuk mendirikan radio siaran pun 

semakin beragam dan tidak semata-mata melirik peluang bisnis, 

diantaranya hobby dan prestise.1Di Ponorogo pun telah berdiri beberapa 

radio swasta. Salah satunya adalah Duta Nusantara 92.10 FM. Duta 

Nusantara 92.10 FM adalah salah satu radio swasta di Ponorogo yang 

masih menggunakan bahasa Jawa dalam beberapa program untuk 

berkomunikasi dengan pendengarnya. Hal ini menjadi menarik, karena 

ditengah maraknya penggunaan bahasa asing diberbagai media, Duta 

                                                             
1  Supardi Halima, Regulasi Sistem Penyiaran di Indonesia, (Yogyakarta: Paraton, 2007), 

1. 
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Nusantara 92.10 FM masih mempertahankan bahasa Jawa sebagai alat 

komunikasi. Berbagai kendala mungkin saja dialami oleh Duta Nusantara 

92.10, mengingat banyak radio baru bermunculan yang berbahasa 

Indonesia, ditambah berkurangnya minat masyarakat terhadap bahasa 

Jawa itu sendiri. Ternyata Duta Nusantara masih menunjukkan 

eksistensinya dan memiliki banyak pendengar.  

B. Penegasan Istilah 

1. Bahasa Jawa  

Bahasa adalah sistem ungkapan melalui suara yang dihasilkan 

oleh pita suara manusia yang bermakna, dengan satuan-satuan 

utamanya berupa kata-kata dan kalimat, yang masing-masing memiliki 

kaidah-kaidah pembentukannya.2Sedangkan bahasa Jawa yang 

dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bahasa yang pada 

umumnya digunakan oleh orang-orang Jawa di Ponorogo untuk 

berkomunikasi. Terdiri dari beberapa tingkatan bahasa, yakni bahasa 

Jawa Ngoko, bahasa Jawa Krama, dan bahasa Jawa Krama Inggil. 

2. Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

Radio swasta di Ponorogo yang beralamatkan di  Jl. Sidoluhur 

2A Ponorogo. Sudah berdiri lebih dari 20 tahun, dengan sloganya 

“Kami Jalur Dangdut Seni dan Kebudayaan Ponorogo”. 

 

 

                                                             
2 Askurifai Baksin, Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktik, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), 243-244.  
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3. Peran 

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah 

tingkahyang diharapkan orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran 

media massa adalah tugas khusus yang dibebebankan pada media 

massa.3 Sedangkan peran yang dimaksud penulis dalam penelitian ini 

dalah bagaimana radio Duta Nusantara dalam menjalankan perannya 

sebagai media massa yang menggunakan dan melestarikan bahasa Jawa 

dalam program siarannya. 

4. Media Pelestari 

Media adalah sarana penghubung informasi, seperti majalah, 

surat kabar, radio, dan sebagainya.4 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 

kata “lestari” diartikan tetap seperti sedia kal, tidak berubah. Dari kata 

dasar itu membentuk kata: melestarikan, pelestarian dan kelestarian. 

Pelestarian berarti perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan.5 

C. Rumusan Masalah 

1. Program siaran apa saja yang menggunakan bahaSA Jawa di Radio 

Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo? 

2. Bagaimanakah peran Radio Duta Nusantara 82.10 FM dalam 

melestarikan bahasa Jawa di Ponorogo? 

 

                                                             
3 E.St Harahap dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 217.  
4 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 2002), 954. 
5 J. S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 2001), 207.  
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D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan program apa saja yang menggunakan bahasa 

Jawa di Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan peran Radio Duta Nusantara 92.10 FM dalam 

melestarikan bahasa Jawa di Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru yang berkaitan dengan media 

komunikasi yang baik dan juga dapat menambah teori dalam bidang 

ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekaligus menambah literatur 

kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Yang terakhir 

manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu memberikan wawasan, 

pengalaman, dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang  

penggunaan Bahasa Jawa sebagai alat komunikasi oleh Duta Nusantara 

92.10 FM di Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

Memberikan kontribusi secara praktis dalam menjadikan media 

komunikasi yang  berkualitas serta dapat menentukan langkah-
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langkah yang tepat dan lebih unggul dalam pelestarian Bahasa 

Jawa di Ponorogo 

b. Bagi Pendengar Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

Sebagai motivasi pendengar untuk lebih peduli dan bersemangat 

dalam melestarikan Bahasa Jawa di Ponorogo. 

c. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

kepedulian serta bagaimana upaya Radio Duta Nusantara 92.10 

FM dalam melestarikan Bahasa Jawa di Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.6 

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik, etnografi, interaksionis simbolik, 

perspektif ke dalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, 

interpretatif, ekologis, dan deskriptif.7 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 

                                                             
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000),  3. 
7Ibid., 2. 
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pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Dalam 

studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, 

observasi, dan terkadang pemeriksaan dokumen dan artefak dalam 

pengumpulan data.8 

1. Kehadiran Peneliti 

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data. 

Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang 

lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar 

lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan 

yang ada di lapangan.9 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

yang beralamatkan di JL. Sidoluhur 2A Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 

3. Data dan Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitan kualitatif ialah kata-kata, 

dan tindakan, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.10 

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data 

primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama, adalah 

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan 

                                                             
8 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 

20-21. 
9 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 38. 
10 Moleong,  112. 
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mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data 

tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari sujek penelitiannya.11 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

Wawancara, yang meliputi: 

1) Wawancara dengan  Pimpinan Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo. 

2) Wawancara dengan  penyiar (crew) Radio Duta Nusantara 92.10 

FM Ponorogo. 

b. Data sekunder 

Meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, misalnya 

foto, data tertulis dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek 

                                                             
11 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.12 Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.  

Dalam hal ini teknik  yang digunakan dalam memilih 

responden menggunakan teknik Purposive sampling (pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan) dan Snowball sampling (pengambilan 

sampel seperti bola salju). Dalam teknik purposive sampling, siapa 

yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada 

pertimbangan pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan 

maksud dan tujuan penelitian.  

Dalam teknik Snowball sampling, pengumpulan data dimulai 

dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota 

sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-

orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang 

ang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan 

selanjutnya diminta menunjukkan orang lain yang memenuhi keriteria 

                                                             
12Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan 

PublikasHasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, 

Pendidikan, dan Humaniora (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 130. 
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menjadi anggota sampel. Demikian prosedur ini dilanjutkan sampai 

jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi.13 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun dengan menggunakan telepon. 

1) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang apa informasi apa yang akan 

diperoleh. 

2) Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.14 

Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara 

mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 

wawancara terbuka.15 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan 

                                                             
13 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

63. 
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung:  Alfabeta, 2013),188-191. 
15Ibid., 180. 
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beberapa pertanyaan yang mendalam berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini, data-

data bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan diwawancarai 

adalah Pimpinan Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo, 

beberapa penyiar (crew) Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo, penyiar program radio yang menggunakan Bahasa 

Jawa sebagai alat komunikasi. 

b. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.16 Observasi 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena 

fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan akan berkembang 

selama kegiatan observasi berlangsung.17 Oleh karena itu, peneliti 

dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, 

melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan.18 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data atau dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

                                                             
16 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 220. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

312. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D, 146. 
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data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian 

sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak 

digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.19 

Melalui metode ini peneliti ingin memperoleh data tentang: 

1) Sejarah berdirinya Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo. 

2) Letak greografis Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo. 

3) Visi dan misi Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo. 

4) Program siaran Radio Duta Nusantara 92.10 FM yang 

menggunakan Bahasa Jawa. 

5) Upaya yang dilakukan Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

dalam melestarikan Bahasa Jawa di Ponorogo. 

5. Teknik Analisis Data   

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.20Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif, yaitu:21 

 

 

                                                             
19 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

334. 
21 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data 129. 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catata-catatan tertulis di lapangan.22 Dalam 

hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang masih komplek tentang peran radio Duta Nusantara 

92.10 FM Ponorogo dalam pelestarian Bahasa Jawa di Ponorogo. 

b. Penyajian Data 

“Penyajian” maksudnya sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan.23 Display data, yaitu proses penyajian 

data. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini 

adalah teks naratif.24 

Dalam hal ini, setelah data tentang peran radio Duta 

Nusantara 92.10 FM Ponorogo sebagai media pelestari bahasa Jawa di 

ponorogo  terkumpul dan data telah direduksi, data tersebut disusun 

secara sistematis agar lebih mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu 

tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan 

dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu 

                                                             
22 Ariesto Hadi Sutopo, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), 11. 
23Ibid., 12. 
24 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data, 131. 
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wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, 

peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara 

mengacek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan 

tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.25 

6. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).26 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. 

a. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci.27 Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan peran 

radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo dalam pelestarian Bahasa 

Jawa di Ponorogo. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

                                                             
25 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 180. 
26  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  171. 
27 Ibid., 177. 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.28 Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya.29 Teknik ini dapat dicapai dengan jalan : 

1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 

2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4) membandingkan keadaaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; 

5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.30 

7. Tahapan- tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : (1) Tahap pra 

lapangan yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

                                                             
28 Ibid., 178. 
29 Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

322. 
30 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 178. 
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keadaaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian, 

(2) Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan  dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data tentang latar belakang penggunaan bahasa Jawa 

sebagai alat komunikasi pada program siaran Radio Duta Nusantara 

92.10 FM Ponorogo, pemilihan program siaran yang menggunakan 

Bahasa Jawa, segmentasi pendengar program siaran yang menggunakan 

bahasa Jawa, faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan 

bahasa Jawa sebagai alat komunikasi pada program siaran dan juga 

mengumpulkan data-data penunjang lainnya seperti visi dan misi, profil 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo dan data-data lainya yang 

dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini agar bisa menjadi penelitian 

yang mendapatkan hasil yang terbaik dan sempurna. 

Selanjutnya, tahapan (3) Tahap analisis data yang meliputi 

analisis selama dan setelah pengumpulan data (4) Tahap penulisan hasil 

laporan penelitian.   

8. Metode Analisis Data 

Adapun analisis, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode induktif yaitu pembahasan yang di awali dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian 

kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.31 Analisa 

                                                             
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 42. 
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data dalam penelitian ini meliputi tiga hal pokok persoalan yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan (conclusion drawing/verification).32 

Penelitian ini dimulai dari pemaparan hasil penelitian dengan 

mencermati masalah yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan 

peran radio Duta Nusantara 92.10 FM sebagai media pelestari bahasa 

Jawa sebagaimana hasil penelitian kemudian dijelaskan upaya serta 

faktor pendorong dan faktor penghambat yang sejalan dengan teori 

komunikasi massa dan media massa. Dari analisa tersebut akan ditarik 

kesimpulan tentang sesuai atau tidaknya upaya-upaya yang dilakukan 

radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo dalam melestarikan bahasa 

Jawa di Ponorogo dengan teori komunikasi massa dan media massa. 

G. Sistematika Pembahasan 

   Sistematika yang dimaksud disini adalah runtutan persoalan yang 

dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan 

skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari 

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan 

skripsi maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab 

yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian 

terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga 

nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya, yaitu: 

                                                             
32 Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 54. 



18 
 

 
 

Bab I merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah, 

untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong penelitian ini 

dilakukan. Kemudian, dilanjutkan dengan penegasan istilah yang 

berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah yang sekiranya perlu 

penjelasan lebih dalam.  

Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat 

penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam 

mengarahkan fokus kajian yang   dilakukan. Kemudian, dipaparkan tujuan 

dan manfaat penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian 

ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoretis maupun bersifat 

praktis. Sub berikutnya adalah metode penelitian yang digunakan, dan 

terakhir sistematika pembahasan 

Berikutnya Bab II. Bab ini merupakan landasan teori yang 

digunakan untuk menganalisis peran radio Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo sebagai media pelestari bahasa Jawa di Ponorogo serta telaah 

hasil penemuan terdahulu.Dalam deskripsi teori, peneliti akan menyusun 

dan mengumpulkan beberapa teori yang sesuai dengan pembahasan, yang 

meliputi definisi bahasa Jawa, media massa radio, teori komunikasi massa, 

peran radio sebagai media pelestari, dan sebagainya.  

Bab III Temuan Penelitian. Bab ini memaparkan penemuan data 

terkait dengan peran radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo sebagai 

media pelestari bahasa Jawa di Ponorogo. Di antaranya sejarah berdirinya 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo, lokasi, profil, visi-misi, 
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struktur organisasi, serta profil program siaran radio Duta Nusantara 92.10 

FM Ponorogo yang menggunakan bahasa Jawa. 

 Bab IV Analisis Data. Bab ini merupakan pokok pembahasan 

dalam skripsi ini yang meliputi analisis terkait dengan penggunaan bahasa 

Jawa sebagai alat komunikasi dalam beberapa program siaran di radio 

Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo serta upaya yang dilakukan untuk 

melestarikan bahasa Jawa di Ponorogo. 

Terakhir, bab V penutup. Bab ini membahas simpulan penelitian 

dan disertai dengan saran dan kritik. Selain itu, pada bagian akhir ini berisi 

daftar rujukan, lampiran-lampiran dan angket, curriculum vitae serta 

pernyataan keaslian penelitian agar terhindar dari dugaan plagiarisme. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi  Teori    

1. Media Massa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat 

(sarana) komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, dan 

spandek. Menurut Jhon Vivian, media massa merupakan fasilitas yang  

membawa pesan kepada khalayak.1 Selain itu, disebutkan juga dalam 

buku Nurudin, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang 

luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan jenis 

komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. 

Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada 

waktu yang tidak terbatas.2 Jadi, media massa adalah fasilitas dalam 

komunikasi untuk menyeberluaskan pesan kepada khalayak secara 

cepat dan serempak. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radio adalah 

siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara. Menurut Anwar 

Arifin, Radio adalah alat komunikasi massa, dalam artian saluran 

pernyataan manusia umumnya/terbuka dan menyalurkan gelombang 

yang berbunyi, berupa program-program yang teratur yang isinya aktual 

                                                             
1 Tri Wibowo, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Prenata Media Group, 2008), 453. 
2  Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 9. 
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dan meliputi segi perwujudan kehidupan masyarakat.3 Menurut H. A. 

Widjaja, radio adalah keseluruhan sistem gelombang suara yang 

dipancarkan dari stasiun pemancar dan diterima oleh pesawat penerima 

dirumah, dimobil, dan lain-lain dan dilepas dimana saja. 4Jadi, radio 

adalah alat komunikasi massa berupa sistem gelombang yang 

dipancarkan dari stasiun pemancar dan diterima oleh pesawat penerima 

dirumah, dimobil, dan lain-lain. 

Radio yang selanjutnya disebut radio siaran adalah media 

komunikasi massa elektronik bersifat auditif yang menggunakan ranah 

publik (frekuensi)..Radio merupakan sebagai salah satu bukti nyata dari 

perkembangan teknologi komunikasi yang juga sudah menunjukkan 

perannya dalam kehidupan. Pemanfaatan radio semakin lama semakin 

bertambah. Sebagai salah satu media massa, radio memiliki 

karakteristik yang khas dibandingkan media massa lain, yaitu: (1) 

Imajinatif, pesan radio dapat mengajak pendengarnya untuk 

berimajinasi; (2) Auditif, sifat radio untuk didengar sehingga sampai di 

pendengaran hanya sepintas dan tidak dapat diulang kembali.5 

      Ada dua teori yang menjelaskan bagaimana peran media massa.  

Pertama, teori kultivasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh 

Professor Gebner, seorang Dekan Emiritus dari Annenberg School FOR 

Communication di Universitas Pensylvania. Penelitian kultivasi yang 

dilakukan oleh Gerbner lebih menekankan pada dampak.Asumsi 

                                                             
3Anwar Arifin, Strategi Komunikasi, (Bandung: ARMICO, 1984), 81 
4HA. Widjaja, Ilmu Komunikasi, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36. 
5 Riswandi,  Ilmu Komunikasi, (Jakarta : Graha Ilmu, 2009), 30.  
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mendasar dari teori kultivasi adalah terpaan media secara simultan akan 

memberikan gambaran dan pengaruh pada persepsi pemirsanya. Teori 

kultivasi dalam bentuknya yang mendasar, bahwa televisi 

bertanggungjawab dalam membentuk dan mendoktrin konsepsi 

pemirsanya mengenai realitas sosial yang ada di sekelilingnya. 

Pengaruh-pengaruh dari televisi yang secara terus-menerus, secara 

tersamar telah membentuk persepsi individu/audiens dalam  memahami 

realitas sosial. Lebih jauh lagi hal tersebut akan mempengaruhi budaya 

kita secara keseluruhan. 

     Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di 

mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di 

lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton tentang 

masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi, ia belajar 

tentang dunia, orang-orangnya, nilainilainya, serta adat kebiasaannya. 

Dengan kaca mata kultivasi, dapat dilihat adanya perbedaan antara 

pandangan orang tua dengan remaja tentang suatu permasalahan.   

Melalui perbedaan kultivasi, orang tua ditampilkan secara negatif dari 

televisi. Bahkan para pecandu televisi (terutama kelompok muda) lebih 

mempunyai pandangan tentang orang tua daripada mereka yang bukan 

termasuk kelompok pecandu. 

Mengapa ini masalah terjadi? Karena sebelumnya, televisi telah 

memotret atau selalu menampilkan sisi negatif dari orang tua. Misalnya, 

bagaimana mereka sering terlihat kolot dalam memahami dan 
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menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan anak muda. Para 

pecandu televisi seolah tidak sadar bahwa televisi mempunyai banyak 

pengaruh terhadap sikap dan perilaku mereka.6 

Kedua, teori pembelajaran sosial. Teori ini dipopulerkan 

oleh Albert Bandura dan dibantu oleh Richard Walter. Namun, 

pembelajaran sosial ini pernah diteliti oleh dua orang psikolog, yaitu 

Neil Miller dan John Dollard pada tahun 1941. 

Dalam laporan hasil percobaan Miller dan Dollard, mereka 

mengatakan bahwa peniruan (imitation) di antara manusia tidak 

disebabkan oleh unsur instink atau program biologis. Penelitian kedua 

orang tersebut mengindikasikan bahwa kita belajar (learn) meniru 

perilaku orang lain. Artinya peniruan tersebut merupakan hasil dari 

satu proses belajar, bukan bisa begitu saja karena instink. Proses 

belajar tersebut oleh Miller dan Dollard dinamakan 

"sociallearning “(pembelajaran social). Perilaku peniruan 

(imitativebehavior) kita terjadi karena kita merasa telah memperoleh 

imbalan ketika kita meniru perilaku orang lain, dan memperoleh 

hukuman ketika kita tidak menirunya. 

Dalam penelitiannya, Miller dan Dollardmenunjukan bahwa 

anak-anak dapat belajar meniru atau tidak meniru seseorang dalam 

upaya memperoleh imbalan berupa permen. Dalam percobaannya 

tersebut, juga dapat diketahui bahwa anak-anak dapat membedakan 

                                                             
6 Kasriani, “Dampak Tayangan Show Imah Di Trans Tv Pada Gaya Bicara Remaja Di 

Desa Santan Ilir Kecamatan  Marangkayu”, ejournal.ilkom.fisip-unmul.org, 4, (2014), 235-236. 
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orang-orang yang akan ditirunya. Misalnya jika orang tersebut laki-laki 

maka akan ditirunya, jika perempuan tidak. Karakter di media dapat 

mempengaruhi perilaku hanya dengan ditayangkan di layar. Penonton 

tidak perlu diberi penguat untuk memperlihatkan perilaku yang 

dicontohkan. 

Sebagai contoh, anak-anak yang menonton televisi tentang 

kekerasan, pembunuhan, tanpa diawasi oleh orang tua, cenderung akan 

mengimitasi (meniru) adegan-adegan tersebut ke dalam kehidupan 

nyata. Anak-anak berpikir apabila ia meniru adegan-adegan tersebut, 

maka ia merasa akan sama seperti orang yang memerankan adegan 

kekerasan atau pembunuhan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak-

anak terbiasa melihat/mendengar sesuatu, maka akan lebih mudah 

menirunya.7 

2. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang melibatkan 

banyak orang. Ada sebagian ahli berpendapat bahwa komunikasi massa 

adalah komunikasi melalui media massa. Severin dan Tankard 

menyebut bahwa komunikasi adalah sebagian ketrampilan, seni, dan 

ilmu.8 Meletzke mengartikan bahwa komunikasi massa sebagai setiap 

bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka 

                                                             
7   Fati Nurrohmah Putri, “Teori Pembelajaran Sosial”, dalam 

http://fatinurrohmahputri.blogspot.com/2016/05/teori-pembelajaran-sosial.html?m , (diakses pada 

24 Mei 2019, jam 20.38) 
8 Olivia Dwi Ayu, “Komponen Komunikasi Massa”, dalam 

https://oliviadwiayu.wordpress.com/2006/11/01/komponen-komunikasi-massa/, (diakses pada 15 

Desember 2016,jam 12.30). 

http://fatinurrohmahputri.blogspot.com/2016/05/teori-pembelajaran-sosial.html?m
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melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah 

pada publik yang tersebar.9Pendapat lain dari Little John menyebutkan 

komunikasi massa adalah proses organisasi media massa membuat dan 

mentransmisikan pesan-pesan kepada khalayak (massal) dan proses 

bagaimana pesan itu digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh 

audiens. 10  Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan oleh media massa 

secara terbuka kepada khalayak. 

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. 

Whitney antara lain: (1) menginformasikan(to inform), (2) memberi 

hiburan(to entertain), (3) membujuk(to persuade), (4) transmisi 

budaya(transmission of the culture).11 

3. Elemen – Elemen Komunikasi Massa 

a. Komunikator 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan 

kepada komunikan. Menurut Jeremy Tunshall, komunikator 

didefinisikan sebagai petugas nonadministratif di dalam organisasi-

organisasi komunikasi, orang-orang yang bekerja dalam memilih, 

menyusun, dan merencanakan program-program, cerita-cerita dan 

                                                             
9 Nanda Erlika, “Teori Komunikasi Menurut Para Ahli”, dalam 

https://nandaerlika.wordpress.com/2012/03/28/teori-komunikasi-menurut-para-pakar-2/, (diakses 

pada 15 Desember 2016, jam 13.00) 
10Ibid. 
11 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 64.   
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pesan-pesan lainnya untuk disebarkan kepada khalayak.12Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa komunikator adalah orang atau kelompok yang 

memilih, merencanakan pesan yang akan disampaikan kepada 

komunikan. 

Komunikator dalam komunikasi massa sangat berbeda 

dengan komunikator dalam bentuk komunikasi yang lain. 

Komunikator di sini meliputi jaringan, stasiun lokal, direktur dan staf 

teknis yang berkaitan dengan sebuah acara televisi. Jadi, 

komunikator merupakan gabungan dari berbagai individu dalam 

sebuah lembaga media massa.  Dengan demikian, komunikator 

dalam komunikasi massa bukan individu, melainkan kumpulan 

orang yang bekerja sama satu sama lain.  Meskipun ada orang yang 

dominan, pada akhirnya ia akan terbatasi perannya oleh aturan 

kumpulan orang. Kumpulan orang itu bisa disebut organisasi, 

lembaga, institusi, atau jaringan. Jadi, apa yang dikerjakan oleh 

komunikator dalam komunikasi massa itu “atas nama” lembaga dan 

bukan atas nama masing-masing individu dalam lembaga tersebut. 

Komunikator dalam komunikasi massa bersifat mencari 

keuntungan. Bukan semata-mata mencari keuntungan  tetapi 

orientasi keuntungan menjadi dasar pembentukan organisasi. Media 

massa tentu tidak sekadar menyiarkan informasi semata tetapi 

                                                             
12Olivia Dwi Ayu, “Komponen Komunikasi Massa”. 
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membutuhkan pemasukan bagi kelangsunganhidup lembaga itu 

sendiri.13 

Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh komunikator 

dalam komunikasi massa. Hiebert, Ungurait, dan Bohn (HUB) 

perrnah mengungkapkan setidak-tidaknya lima karakteristik:  

1) Daya saing (comptitiveness) 

2) Ukuran dan kompleksitas  (size and complexity) 

3) Industrialisasi (industrialization) 

4) Spesialisasi (specialization), dan 

5) Perwakilan (representation) 

b. Isi 

 Harol Laswell mendefinisikan isi (pesan) adalah 

seperangkat simbol verbal dan/ atau nonverbal yang mewakili 

perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari sebuah sumber.14Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pesan diartikan sebagai 

catatan, memo, perintah, permintaan. Masing-masing media massa 

mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan isinya. 

Sebab, masing-masing media melayani masyarakat yang beragam 

juga menyangkut individu atau kelompok sosial. Bagi Ray Eldon 

Hiebert dkk (1985),isi media setidak-tidaknya bisa dibagi kedalam 

lima kategori yakni: (1) berita dan informasi (2) analisis dan 

                                                             
13 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 96-97. 
14 Samsul Huda, “Komponen-Komponen Komunikasi Massa”. Dalam http://komunikasi-

samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/komponen-komponen-komunikasi-massa.html, (diakses 16 

Desember 2016 jam 14.55) 

http://komunikasi-samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/komponen-komponen-komunikasi-massa.html
http://komunikasi-samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/komponen-komponen-komunikasi-massa.html
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interpretasi (3) Pendidikan dan sosialisasi (4) hubungan masyarakat 

dan persuasi (5) iklan dan bentuk penjualan lain, dan (6) hiburan. 

Berita dan informasi merupakan hal pokok yang harus 

dimiliki oleh media massa. Setiap hari, media massa memberikan 

informasi dan berbagai kejadian di seluruh dunia kepada audiens-

nya. 15  Televisi menyediakan laporan terkini sebagai salah satu 

tanggung jawabnya menyediakan berbagai informasi kejadian di 

seluruh dunia kepada penontonnya. Surat kabar menyediakan 

berbagai bentuk informasi agar masyarakat memahami dan lebih 

tahu. Media cetak tidak hanya memberitakan dengan bentuk straight 

news semata tetapi juga feature, laporan investigasi (investigative 

reporting), tajuk rencana, dan ulasan lan. Intinya, media massa 

menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, 

Anda termasuk penggemar sepak bola. Semua hasil pertandingan, 

ulasan, dan kejadian yang berhubungn dengan sepak bola tersaji 

dalam media massa. Media menggali semua peristiwa yang terjadi di 

masyarakat dan dikembalikan lagi ke masyarakat yang dilayaninya. 

Di samping itu, media massa tidak sekadar memberitakan, 

tetapi juga mengevaluasi dan menganalisis setiap kejadian tersebut. 

Melalui keahlian dalam menginterpretasikan pesan dan fakta-fakta 

dari lapangan, media massa menyajikan berita yang mudah untuk 

dipahami.  

                                                             
15Nurudin,Pengantar Komunikasi Massa, 101. 
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Ketika media massa dengan infomasi dan analisisnya 

memberikan ilmu pengetahuan pada masyarakat, secara tidak 

langsung media sedang memfungsikan dirinya sebagai seorang 

pendidik.  Dengan kata lain, apa yang disajikannya mengandung 

unsur pendidikan. Fungsi pendidikan ini secara tidak langsung ada 

kaitannya dengan sosialisasi. 16  Pendidikan itu sama saja dengan 

sosialisasi  suatu ilmu pengetahuan dari generasi satu generasi ke 

generasi selanjutnya. 

c. Audience 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), audiens 

adalah pengunjung atau pendengar suatu ceramah dan lain 

sebagainya. Audiensyang dimaksud dalam komunikasi massa sangat 

beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, 

majalah, koran atau jurnal ilmiah. Masing-masing audiensberbeda 

satu sama lain di antaranya dalam hal berpakaian, berpikir, 

menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman, dan orientasi 

hidupnya. Akan tetapi, masing-masing indiviidu bisa saling mereaksi 

pesan yang diterimanya. 

McQuail menyebut audiens sebagai kumpulan 

penonton,pembaca, pendengar, pemirsa. 17 Menurut Hiebert dan 

                                                             
16Ibid., 101-103. 
17  Elisabeth Christiyanti dan Widodo Muktiyo, “RRI dan Media Pelestarian Budaya 

(Studi Deskiptif Kualitatif Stategi Humas Radio Republik Indonesia Surakarta dalam Membangun 

Citra RRI Surakarta sebagai Media Pelestari Budaya Jawa di Surakarta),” Komunikasi Massa, , 1 

(29 April 2015), 9. 
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kawan-kawan, audiensdalam komunikasi massa setidaknya 

mempunyai lima karakteristik sebagai berikut. 

1) Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di 

antara mereka. Individu-individu tersebut memilih produk media 

yang mereka gunakan berdasarkan seleksi kesadaran.  

2) Audiens cenderung besar. Besar di sini berarti tersebar ke 

berbagai wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun 

begitu, ukuran luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media 

tertentu yang khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai 

jutaan. Baik ribuan maupun jutaan tetap bisadisebut 

audiensmeskipun jumlahnya berbeda, tetapi perbedaan inibukan 

sesuatu yang prinsip. Jadi, tidak ada ukuran pasti tentang luasnya 

audiensitu.  

3) Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai 

lapisan dan kategori sosial. Beberapa media tertentu mempunyai 

sasaran, tetapi heterogenitasnya juga tetapi ada. Majalah yang 

dikhususkan untuk kalangan dokter, memang secara profesi, 

tetapi status sosial ekonomi, agama, dan umur tetap berbeda satu 

sama lain. Pembaca buku ini juga heterogen sifatnya.18 

4) Audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audiensbisa mengenal khalayak televisi yang 

                                                             
18 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 105-106. 
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jumlahnya jutaan? Tidak mengenal tersebut tidak ditekankan satu 

kasus per kasus, tetapi meliputi semua audiens. Sebab, bisa saja 

sesama audiens Trans 7, antaranggota keluarga saling mengenal. 

Akan tetapi, saling mengenal di sini bukan seperti itu maksudnya. 

5) Audiens sescara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada 

di Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi di 

Jakarta. Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer? 

Dapat juga dikatakan audiensdipisahkan oleh ruang dan waktu.  

d. Umpan Balik 

Ada dua umpan balik (feedback) dalam komunikasi, yakni 

umpan balik langsung immediated feedback) dan tidak langsung 

delayed feedback). Umpan balik langsung terjadi jika komunikator 

dan komunikan berhadapan langsung atau ada kemungkinan bia 

berbicara langsung. Misalnya, dalam komunikasi antarpersonal yang 

melibatkan dua orang atau komunikasi kelompok. Di dalam 

komunikasi massa, biasanya umpan balik terjadi tidak secara 

langsung. Artinya, komunikator dengan komunikan dalam 

komunikasi massa tidak terjadi kontak langsung yang 

memungkinkan mereka mengadakan reaksi secara langsung.19 

Umpan balik secara tidak langsung, misalnya bisa 

ditunjukkan dalam letter to the editor/surat pembaca/pembaca 

menulis. Dalam rubrik ini, biasanya sering kita lihat koreksi 

                                                             
19Ibid., 109. 
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pembaca atas berita atau gambar yang ditampilkan media cetak. 

Tidak terkecuali dengan kritikan yang ditujukan pada media yang 

bersangkutan. Kritikan yang ditujukan pada pihak lain berdasarkan 

berita yang pernah dimuat juga merupakan salah satu umpan balik 

tidak langsung yang dimaksud. 

Umpan balik merupakan bahan yang direfleksikan kepada 

sumber atau komunikan setelah dipertimbangkan dalam waktu 

tertentu sebelum dikirimkan. Umpan balik dari pidato politik seorang 

juru kampanye, misalnya direfleksikan beberapa waktu kemudian 

dalam kotak suara pada hari pemungutan suara. Jadi, komunikan 

memberikan reaksi kepada komunikator dalam jangka waktu tertentu 

dan tidak langsung seperti komunikasi tatap muka. Bahkan, bisa 

dikatakan, umpan balik tidak langsung merupakan ciri asli yang 

dimiliki komunikasi massa. 

e. Gangguan 

Menurut Shannon dan Weaver 20  gangguan komunikasi 

terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen 

komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung secara 

efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gangguan 

dianggap sebagai suatu halangan, rintangan, godaan. Menurut 

Hafield Cangara, gangguan komunikasi pada dasarnya dapat 

dibedakan menjadi tujuh macam, yakni: (1) gangguan teknis 

                                                             
20 Jagita, “Gangguan dan Rintangan Komunikasi”, dalam 

https://www.jagita.Com/news/pengetahuan/gangguan-dan-rintangan-komunikasi, (diakses 17 

Desember 2016 jam 14.15)  

https://www.jagita.com/news/%20pengetahuan/gangguan-dan-rintangan-komunikasi
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(saluran), (2) gangguan semantik, (3) gangguan psikologis, (4) 

gangguan fisik , (5) gangguan status, (6) gangguan kerangka 

berpikir, (7) gangguan budaya.  

Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas 

gangguan yang sering dialami oleh audiens, yaitu gangguan saluran 

dan gangguan semantik.Perbedaan bahasa yang di gunakan antara 

penyiar dan pendengar seringkali menjadi kendala proses 

komunikasi. Meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, 

namun belum  tentu pendengar akan mengerti ketika penyiar 

menggunakan bahasa Jawak romo, sedangkan pendengar 

menggunakan bahasa Jawa ngoko, begitu juga sebaliknya. 

1) Gangguan Saluran 

Gangguan dalam saluran komunikasi massa biasanya 

selalu ada. Di dalam media, gangguan berupa sesuatu hal, seperti 

salah cetak, kata yang hilang, atau paragraf yang dihilangkan dari 

surat kabar. Hal itu juga termasuk gambar tidak jelas di pesawat 

televisi, gangguan gelombang radio, baterai yang sudah aus, atau 

langganan majalah yang tidak datang.21 Kenyataannya, semakin 

kompleks teknologi yang digunakan masyarakat, semakin besar 

peluang munculnya gangguan. Semakin banyak variasi program 

acara yang disajikan, semakin meningkat munculnya gangguan. 

                                                             
21Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 114.  
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Gangguan juga bisa disebabkan  faktor luar. Misalnya 

sepanjang menonton acara televisi atau membaca koran ada dua 

pasang anak-anak yang sedang berkelahi. Interupsi orang lain 

ketika kita membaca majalah juga termasuk gangguan. Gangguan 

yang lain misalnya dering telepon yang berbunyi secara terus-

mnerus ketika kita sedang melihat televisi. Bahkan banyaknya 

sajian acara menarik pada jam yang sama dan juga banyaknya  

alternatif media cetak yang akan kita pilih termasuk juga 

gangguan.  

2) Gangguan Semantik 

Gangguan yang berhubungan dengan saluran mungkin ada 

di mana-mana dan menjadi penghambat dalam komunikasi massa, 

tetapi tidak demikian halnya dengan gangguan semantik (kata). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gangguan 

dianggap sebagai suatu halangan, rintangan, godaan. Semantik 

diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari tentang tata 

kalimat. Sama seperti yang disebutkan oleh Abdul Chaer, 

semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti.22 Berbeda 

dengan Abdul Chaer, Lehrer berpendapat bahwa semantik 

merupakan bidang kajian yang sangat luas, karena turut 

menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga 

dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan 

                                                             
22  Rofik Makhshum, “Pengertian Semantik Menurut Beberapa Ahli”, dalam 

http://rofikmakshum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-semantik-menurut-beberapa.html, (diakses 

16 Desember 2016 jam 16.04).  

http://rofikmakshum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-semantik-menurut-beberapa.html
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antropologi. 23 Oleh karena itu, gangguan semantik berarti 

gangguan yang berhubungan dengan bahasa. Gangguan semantik 

lebih rumit, kompeks, dan sering muncul. Bisa dikatakan, 

gangguan semantik adalah gangguan dalam proses komunikasi 

yang diakibatkan oleh pengirim atau penerima pesan itu sendiri.24 

Di dalam komunikasi antarpersonal, kita telah mengetahui 

gangguan semantik seperti kendala bahasa, perbedaan pendidikan, 

status sosial ekonomi, tempat tinggal, jabatan, umur, pengalaman, 

dan minat. Hambatan semantik dalam kmunikasi massa berbeda, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hambatan yang 

terjadi pada komunikasi antarpersonal. Dari banyaknya perbedaan 

yang tejadi pada audienssangatlah mustahil memberikan pesan 

yang sangat tepat melalui berbagai perangkat nilai, kebutuhan, 

hobi, harapan, suasana hati, minat, pengalaman hidup, dan 

kemampuan bahasa individu tertentu. Akan tetapi, media massa 

berusaha untuk mencoba mengatasi semua itu. Media massa 

dianggap sukses menangani semua itu karena memakai pesan 

yang sederhana dan umum, yang mengarahkan sasarannya pada 

nilai, minat yang melekat pada diri audiensyang paling rendah 

sekalipun, dan seterusnya. 25 

Gangguan semantik sangat terasa sekali di media 

elektronik. Misalnya, salah ucap yang dilakukan reporter di 

                                                             
23Ibid. 
24 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 116. 
25Ibid., 117.  
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lapangan. Termasuk juga kata-kata yang diucapkannya kadang 

terlalu cepat. Tak terkecuali perbedaan kultur ikut memengaruhi 

munculnya gangguan semantik. Misalnya, kata-kata atos dalam 

bahasa Sunda diartikan selesai, tetapi dalam bahasa Jawa Tengah 

dan Timur berarti keras.Orang Sunda yang berada di Jawa Tengah 

mengucapkan kata-kata atos bisa jadi dengan dialek Sunda, 

kedengaranya asing. Sama seperti orang Sunda yang mengatakan 

Kulonuwun (permisi), logatnya mungkin akan lucu. Semua ini 

merupakan gangguan-gangguan semantik. 

f. Gatekeeper 

Istilah gatekeeper ini kali pertama dikenalkan oleh Kurt 

Lewin dalam bukunya Human Relation  (1947), seorang ahli 

psikologi dari Australia pada tahun 1947. Kata tersebut merupakan 

sebuah istilah yang berasal dari lapangan sosiologi, tetapi kemudian 

digunakan dalam lapangan penelitian komunikasi massa. 

John R. Nitner (1996) mengistilahkan gatekeeper sebagai 

“individu-individu atau kelompok orang yang memantau arus 

informasi dalam sebuah saluran komunikasi (massa)”. Dalam 

referensi lain, Gatekeeper disebut sebagai penyeleksi informasi, 

sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh 

beberapa orang dalam organisasi media massa. Mereka inilah yang 
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menyeleksi informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan.26Jika 

diperluas maknanya, gatekeeper adalah orang yang berperan penting 

dalam media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, 

internet, video, tape, compact, disk dan buku. Dengan demikian, 

mereka yang disebut gatekeeper antra lain reporter, editor berita, 

bahkan editor film atau orang lain dalam media massa yang ikut 

menentukan arus informasi yang disebarkan. 27  Paling tidak, 

gatekeeper mempunyai fungsi sebagai berikut.28 

(1) menyiarkan informasi; 

(2) untuk membatasi informasi dengan mengeditnya sebelum 

disebarkan; 

(3) untuk memperluas kuantitas informasi dengan menambahkan 

fakta dan pandangan lain; 

(4)  untuk menginterpretasikan informasi. 

g. Pengatur 

Ada pola hubungan yang saling terkait antara media massa 

dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemerintah dan 

masyarakat. Hubungan ini biasanya selalu berjalan tidak harmonis 

karena masing-masing pihak memiliki perbedaan tuntutan dan saling 

menguasai satu sama lain. Hal itu pulalah mengapa hubungan 

                                                             
26M. Burhan Bungin, S. SOS., M. SI., Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan 

Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat : Cetakan ketiga, (Jakarta : Kencana Predana 

Media Group, 2008), 72. 
27Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 119. 
28 Ibid,  125. 
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ketiganya bisa disebut sebagai hubungan trikotomi, yakni hubungan 

yang tidak serasi antara ketiganya .  

Kekuatan media massa yang begitu besar dalam 

mempengaruhi khalayak membuat tidak sedikit pihak dari luar 

media memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri. 

Pihak luar tersebut disebut pengatur dalam media massa. Mereka 

tidak berasal dari dalam media massa namun secara tidak langsung 

ikut mempengaruhi proses aliran pesan media massa dan bisa ikut 

menentukan kebijakan redaksional. Pengatur tersebut antara lain 

pengadilan, pemerintah, konsumen, organisasi profesional, dan 

kelompok-kelompok penekan, termasuk narasumber dan pengiklan 

yang kesemuanya berfungsi sebagai pengatur. Aturan dapat berupa 

pelarangan, hukum, tekanan informal yang bisa mengontrol isi 

media atau struktur yang ada dalam media tersebut.  

Meskipun tidak ada campur tangan secara langsung dalam 

media, namun eksistensti pengatur ini memberikan pengaruh kuat 

dalam media. Sering media massa merasa takut untuk menyiarkan 

sesuatu dan cenderung menghindari untuk menyiarkan hal-hal yang 

dapat menimbulkan kemarahan dari pengatur itu. 

h. Filter 

Filter adalah kerangka pikir melalui mana audience 

menerima pesan. Filter ibarat sebuah bingkai kacamata tempat 

audience bisa melihat dunia. Hal ini berarti dunia rill yang diterima 
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dalam memori sangat tergantung dari bingkai tersebut. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),29 filter adalah alat untuk 

menyaring; penyaring; penapis. Menurut Hiebert Ungurait dan Bohn, 

filter merupakan semacam penyaring yang terdapat pada tiap-tiap 

khalayak yang berfungsi sebagai pemilah mana informasi yang akan 

diambil dan digunakan. 30Jadi, dapat dikatakan filter adalah suatu 

kerangka pikir sebagai penyaring informasi yang berfungsi sebagai 

pemilah mana pesan yang akan diambil dan digunakan. 

Ada beberapa filter antara lain  fisik, psikologis, budaya dan 

yang berkaitan dengan informasi. Kondisi psikologis seseorang akan 

ikut mempengaruhi kuantitas dan kualitas pesan yang diterimanya. 

Adakalanya kondisi ruangan juga mempengaruhi seperti ruangan 

yang panas dan sempit menggangu penerimaan pesan, termasuk 

kondisi sekeliling seperti : bangku, penerangan hingga kondisi 

kesehatan.Filter tersebut dinamakan filter fisik. Warisan budaya 

yang ditanamkan pada anak-anak berbeda satu dengan yang lain. 

Warisan budaya juga meliputi pendidikan. Pendidikan yang 

diperoleh atau yang ditanamkan orang tua akan ikut membentuk 

proses penerimaan pesan. Dengan kata lain, bagaimana mereka 

                                                             
29   http;//kbbi.web.id/filter (diakses pada 14 Desember 2016, jam 19.45) 
30 Nensi Silvia, “Karakteristik dan Komponen Komunikasi Massa”, dalam 

https://nensisilvia.wordpress.com/2015/07/07/karakteristik-komponen-komunikasi-massa/, 

(diakses 118 Desember 2016 jam 20.20)  

https://nensisilvia.wordpress.com/2015/07/07/karakteristik-komponen-komunikasi-massa/
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menyaring informasi yang diterima sangat tergantung dari filter yang 

dimiliki masing-masing pihak.31 

4. Fungsi dan Peran Media Massa 

    Media massa memiliki 4 fungsi utama, di antaranya sebagai 

berikut.32 

a. Menyiarkan informasi (to inform) 

Fungsi ini merupakan fungsi yang pertama dan utama. Informasi 

dibutuhkan oleh khalayak karena mereka membutuhkan informasi 

mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa 

yang dilakukan oleh orang lain, dan sebagainya. 

b. Mendidik (to educate) 

Sebagai sarana pendidikanmassa, media massa memuat informasi 

yang mengandung pengetahuan. Media cetak misalnya, memuat 

tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak 

pembaca bertambah pengetahuannya.  

c. Menghibur (to entertein) 

Fungsi menghibur dalam media massa teruama cetak bertujuan untuk 

mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel yang 

berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan dapat 

berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, tajuk re 

ncana, dan dapat juga berupa berita yang mengandung minat insani 

(human interest). 

                                                             
31 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 133-135. 
32  Onong Uchjana Effendy,Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 2003), 149-150. 
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d. Mempengaruhi (to influence) 

Fungsi mempengaruhi ini yang menyebabkan media massa memegang 

peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pers independent, 

bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan kontrol sosial yang 

memberi pengaruh kuat dalam masyarakat. 

5. Fungsi Media Massa Sebagai Media Pelestari  

Sebagaimana yang dikatakan oleh McQuail, bahwa media 

sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan 

saja pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga 

dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan 

norma-norma. Hal ini mengisyaratkan bahwa media massa seperti radio 

mempunyai peran yang amat strategis dalam pelestarian budaya.33 

6. Efek Komunikasi Massa  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 34  efek 

dijelaskan sebagai akibat atau pengaruh. Menurut Donald K. Robert, 

efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media 

massa.35 Sependapat dengan Donald, Harol Laswell menyebutkan efek 

merupakan suatu hal yang terjadi setelah audiens menerima pesan. 36 

                                                             
33 Elisabeth Christiyanti dan Widodo Muktiyo, “RRI dan Media Pelestarian Budaya”. 
34 http://web.id/efek (diakses pada 16 Desember 2016,  jam 19.30) 
35 Romeltea, “Komunikasi Massa: Pengertian, Karakteristik, dan Fungsi”, dalam 

http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/komunikasi-massa-pengertian.html, (diakses pada 13 

Desember 2016 jam 20.16)  
36  Samsul Huda, “Komponen-Komponen Komunikasi Massa”. Dalam http://komunikasi-

samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/komponen-komponen-komunikasi-massa.html, (diakses 16 

Desember 2016 jam 14.55) 

http://web.id/efek
http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/komunikasi-massa-pengertian.html
http://komunikasi-samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/komponen-komponen-komunikasi-massa.html
http://komunikasi-samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/komponen-komponen-komunikasi-massa.html
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Dapat disimpulkan bahwa efek komunikasi massa adalah suatu akibat 

atau pengaruh yang terjadi pada audiens setelah menerima pesan. 

Komunikasi massa merupakan sejenis kebutuhan sosial yang 

dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi untuk mengetahui secara tepat 

dan rinci mengenai kekuatan sosial yang dimiliki oleh komuniksi massa 

dan hasil yang dapat dicapainya dalam menggerakkan proses sosial 

tidaklah mudah.  

Oleh karena itu, efek atau hasil yang dapat dicapai oleh 

komunikasi yang dilaksanakan melalui berbagai media (lisan, tulisan, 

visual/ audio visual) perlu dikaji melalui metode tertentu yang bersifat 

analisis psikologi dan analisis sosial. Analisis psikologi adalah kekuatan 

sosial yang merupakan hasil kerja dan berkaitan dengan watak serta 

kodrat manusia. Selanjutnya, analisis sosial adalah peristiwa sosial yang 

terjadi akibat komunikasi massa dengan penggunaan media massa yang 

sangat unik serta kompleks37. Menurut Onong Uchyana Effendy,38 yang 

termasuk dalam efek komunikasi massa adalahsebagaiberikut. 

a. Efek kognitif  

Efek kognitif berhubungan dengan pikiran atau penalaran, 

sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak 

mengerti, yang tadinya bigung menjadi lebih jelas.  

 

                                                             
37  Elvinaro Ardianto dkk,  Komunikasi MassaSuatu Pengantar,  (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2004)  48. 
38 Onong, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, 135. 
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b. Efek Afektif 

Efek afektif berkaitan dengan perasaan. Akibat dari membaca 

surat kabar atau majalah, mendengarkan radio, menonton acara 

televisi atau film bioskop, timbul perasaan tertentu pada khalayak. 

Perasaan akibat terpaan media massa itu bisa bermacam-macam, 

senang hingga tertawa terbahak-bahak, sedih hingga mencucurkan 

air mata, dan lain-lain perasaan yang hanya bergejolak di dalam hati. 

c. Efek Konatif 

Efek komunikasi massa ini bersangkutan dengan niat, tekad, 

upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. 

Karena berbentuk perilaku, efek konatif sering disebut dengan efek 

behavioral. Efek konatif tidak lagsung timbul sebagai akibat terpaan 

media massa, tetapi didahului oleh efek kognitif dan/atau efek 

afektif.39 

Sependapat dengan Onong Uchyana Effendy, Amri Jhi, juga 

menyebutkan ada tiga efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif, 

dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, 

belajar,dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan 

perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu mnurut cara tertentu.40 

 

 

                                                             
39  Mas Sugeng, “Efek Komunikasi Massa Menurut Para Ahli”, dalam 

http://pustakakomunikasi.blogspot.co.id/2015/09/efek-komunikasi-massa-menurut-para-ahli.html, 

(diakses pada 13 Desember 2016 jam 20.25)  
40 Amri Jhi, Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia 

Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1988) 

http://pustakakomunikasi.blogspot.co.id/2015/09/efek-komunikasi-massa-menurut-para-ahli.html
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B. Bahasa Jawa 

Baik dalam pergaulan hidup maupun hubungan sosial sehari-hari 

masyarakat Jawa umumnya berbahasa Jawa. Pada waktu mengucap bahasa 

daerah ini, seseorang harus memperhatikan dan membeda-bedakan 

keadaan orang yang diajak berbicara atau yang sedang dibicarakan, 

berdasarkan usia maupun status sosialnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),41 bahasa diartikan 

sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh suatu 

anggota masyarakat untuk bekerja sama. Menurut Bill Adams, bahasa 

merupakan sistem pengembangan psikologi setiap individu dalam konteks 

yang intersubjektif. Pandapat lain dari D.P. Tambulan menyebutkan 

bahasa adalah suatu cara guna memahami pikiran serta perasaan manusia 

serta untuk menyatakan isi dari pikiran dan perasaan tersebut.42 Bahasa 

yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah Bahasa Jawa, bahasa 

yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk berkomunikasi. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Bahasa Jawa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbiter yang digunakan untuk menyatakan isi pikiran dan perasaan, 

sekaligus sebagai sistem pengembangan psikologi individu. 

Pada prinsipnya, ada tiga macam bahasa Jawa apabila ditinjau dari 

kriteria tingkatannya tau unggah ungguhing basa, yaitu bahasa Jawa 

                                                             
41 http://kbbi.web.id/bahasa (diakses pada 12 Desember 2016, jam 20.05) 
42 Guru Berbahasa, “Pengertian Bahasa Menurut Para Ahli”, dalam 

http://www.guruberbahasa.com/2016/05/pengertian-bahasa-menurut-beberapa-ahli.html, (diakses 

17 Desember 2016 16.35)  

http://kbbi.web.id/bahasa
http://www.guruberbahasa.com/2016/05/pengertian-bahasa-menurut-beberapa-ahli.html
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ngoko, madya dan krama. Berikut ini skema unggah-ungguhing basa dan 

penjelasannya.43 

 

  

 

 

 

 

 

Adapun penggunan bahasa Jawa sebagaimana unggah-ungguhing 

basa-nya sebagai berikut. 

a. Bahasa Ngoko 

1) Bahasa ngoko lugu disusun dari kata-kata ngoko semua, adapun 

kata:-aku, kowe dan ater-a ter (awalan) dak, ko, di, juga 

panambang (akhiran) –ku, -mu,-e, -ake, tidak berubah. Bahasa 

lugu ini gunanya untuk berbicara antara orangtua kepada anak, 

cucu, atau pada anak muda lainnya. 44  Percakapan orang-orang 

sederajat, tidak memperhatikan kedudukan dan usia seperti 

kanak-kanak pada temannya. Lebih rinci, Suwaji Bastomi 

menyebutkan penggunaan bahasa Jawa ngoko oleh beberapa 

kalangan dan situasi, antara lain teman dengan teman yang sudah 

akrab, orang tua terhadap orang yang lebih muda yang sudah 

                                                             
 43  Aryo Bimo Setiyanto, Parama Sastra Bahasa Jawa, (Yogyakarta: Panji Pustaka 

Yogyakarta, 2007)  26-51. 
44Ibid., 29-30. 
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akrab, pimpinan terhadap bawahan, berbicara dalam hati, dan 

orang yang belum bisa menggunakan bahasa Jawa.45 

2) Bahasa ngoko andhap dipakai oleh siapa saja yang telah akrab 

dengan lawan bicaranya. Bahasa ngoko andhap dibedakan 

menjadi dua macam yakni, antya-basa dan basa-antya. Ciri-ciri 

bahasa ngoko andhap antya-basa adalah kata-katanya ngoko 

dicampur dengan kata-kata krama inggil untuk orang yang diajak 

berbicara, untuk menyatakan hormat. Kata aku tidak berubah, 

kowe untuk orang yang lebih tua atau yang dinggap lebih tua 

diubah menjadi panjenenganmu, ki raka atau kangmas. Untuk 

yang lebih muda diubah menjadi sliramu, kengslira, adhi atau 

adhimas. Basa-antya sudah jarang dipakai lagi atau bahkan 

dikatakan sudah mati. 

b. Bahasa Madya 

1)    Bahasa madya ngoko kata-katanya madya dicampur kata ngoko 

yang tidak ada kata madyanya. Bahasa madya ngoko biasa 

digunakan oleh orang-orang pedesaan atau orang-orang 

pegunungan. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut : aku 

diubah menjadi kula, kowe diubah menjadi dika, ater-ater tak- 

diubah menjadi kula, ater-ater ko- diubah menjadi dika dan ater-

ater di- tidak berubah. 

                                                             
 45  Suwarji Bastomi, Gemar Wayang, (Dahara Prize: 1995), 65. 
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2) Bahasa madya krama dibentuk dari kata-kata madya dicampur 

dengan kata-kata krama yang tidak mempunyai kata madya. Ciri-

cirinya kata aku diubah menjadi kula, kowe diubah menjadi 

sampeyan, samang, ater-ater tak- diubah menjadi kula, ater-ater 

ko- diubah menjadi samang, panambang –ku diubah menjadi 

kula, panambang –mu diubah menjadi sampeyan, panambang e- 

tidak berubah. Bahasa madya krama adalah bahasa yang 

digunakan orang desa yang satu dengan yang lain yang dianggaap 

lebih tua atau yang dihormati.46 

3)  Bahasa madyantara itu kata-katanya dibentuk dari bahasa madya 

krama, tetapi kata-kata yang ditujukan pada orang yang diajak 

berbicara diubah menjadi krama inggil. Bahasa ini merupakan 

bahasa yang biasanya dipakai percakapan priyayi kecil dengan 

suaminya. Bahasa ini sepertinya sudah jarang sekali dipakai 

malah sudah dipakai sama sekali. 

c. Bahasa Krama 

1) Bahasa mudha krama adalah bahasa yang luwes sekali, untuk 

semua orang tidak ada jeleknya. Orang yang diajak bicara 

dihormati, sedangkan dirinya sendiri yaitu orang yang mengajak 

bicara merendahkan diri. Bentuk mudha krama ini bahasanya 

krama semua dicampur dengan krama inggil untuk orang yang 

diajak bicara. Aku diubah menjadi kula, kowe diubah menjadi 

                                                             
46Nurudin,Pengantar Komunikasi Massa, 37. 
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panjenengan sampeyan atau panjenengan saja sudah cukup. 

Kadang-kadang juga disambung dengan kata peprenahannya 

seperti panjenenganipun kang mas, panjenenganipun ibu dsb. 

Ater-ater dak- diubah menjadi kula, ater-ater ko- diubah menjadi 

dipun, panambang –mu diubah menjadi panjenengan sampeyan 

atau sampeyan, panambang e- diubah menjadi dipun dan 

panambang –e diubah menjadi ipun dan panambang –ake diubah 

menjadi aken.47 

2) Bahasa kramantara biasanya menjadi bahasanya orang tua kepada 

orang yang lebih muda, karena merasa lebih tua usianya atau 

lebih tinggi kedudukannya. Bahasa kramantara itu kata-katanya 

krama semua tidak dicampur dengan krama inggil, akan tetapi 

saat ini bahasa tersebut sudah tidak biasa dipakai meskipun 

kepada orang yang lebih muda dan lebih tinggi kedudukannya. 

Adapun jelasnya, ater-ater dak- diubah menjadi kula, ater-ater 

di- diubah menjadi dipun, panambang –e diubah menjadi ipun 

dan panambang –ake diubah menjadi aken.48 

3) Bahasa wredha krama hampir sama dengan kramantara, sama-

sama tidak dicampur dengan krama inggil. Adapun perbedaannya 

ada pada ater-ater di- tidak berubah, panambang –e, -ake tidak 

berubah. Jadi kata aku, kowe, ater-ater dak-, ko- sama dengan 

bahasa kramantara ialah kula, sampeyan, kula, sampeyan. Bahasa 

                                                             
47Ibid., 40.  
48Ibid., 41-42.  
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wredha krama dipakai oleh orang tua kepada orang muda atau 

orang yang derajatnya lebih tinggi. Bahasa ini sudah jarang 

dipakai, pada umumnya orang lebih memilih menggunakan 

bahasa mudha krama. 

4) Bahasa krama inggil kata-katanya krama semua dicampur dengan 

krama inggil untuk orang yang diajak bicara. Bahas ini digunakan 

priyayi cilik kepada priyayi gedhe. Orang muda kepada orang tua 

serta ketika membicarakan priyayi luhur.  Dalam masyarakat, 

bahasa krama inggil jarang terdengar lagi, kecuali di dalam 

keraton. Dalam bahasa krama inggil, kata aku diubah menjadi 

kawula, abdidalem kawula atau dalem saja. Kowe diubah menjadi 

panjenengan dalem atau disingkat nandalem saja. Sampeyan 

dalem, hanya ditujukan kepada ratu. Ater-ater dak- diubah 

menjadi kawula, adalem atau kula saja., ater-ater ko- diubah 

menjadi panjenengan dalem atau sampeyan dalem untuk seorang 

ratu, ater-ater  di- diubah menjadi dipun. Panambang –ku diubah 

menjadi kawula, kula atau menjadi abdidalem kawula (adalem) 

tetapi tembung aranya (kata bendanyaa) diberi panambang ipun 

terlebih dahulu, panambang –mu diubah menjadi dalem, 

panambang –e diubah menjadi ipun dan panambang –ake diubah 

menjadi aken. 

5) Bahasa Krama desa kata-katanya krama dicampur dengan kata-

kata krama desa. Kata aku diubah menjadi kul, kowe menjadi 
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sampeyan, ater-ater dak- diubah menjadi kula, ater-ater ko- 

diubah menjadi sampeyan, ater-ater di diubah menjai dipun, 

panambang –ku diubah menjadi kula, panambang –mu diubah 

menjadi sampeyan, panambang –e diubah menjadi ipun dan 

panambang –ake diubah menjadi aken. 

Sebagai objek dalam penelitian ini, bahasa tidak didekati sebagai 

bahasa melainkan dilihat sebagai sarana komunikasi. Dalam dunia 

penyiaran, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar program 

siaran televisi dibenarkan berdasarkan pasal 38 Bab IV UU No 32 Tahun 

2002 yakni: Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar 

dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal. Apabila diperlukan, 

biasuntuk mendukung acara tertentu. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Radio Duta Nuantara 92.10 FM Ponorogo 

1. Sejarah Lembaga 

Keinginan untuk mendirikan sebuah stasiun radio berawal 

dari kondisi masyarakat di awal 90-an yang kian menggeliat 

menunjukkan masyarakat mulai melakukan pengembangan di segala 

bidang, utamanya seni dan budaya. Besarnya minat dan keinginan 

masyarakat Ponorogo untuk mencintai, mengembangkan dan peduli 

terhadap perkembangan kesenian daerah serta demi terpenuhinya 

kebutuhan hiburan, membuat pihak-pihak pendiri Radio Duta 

Nusantara 92.10 FM Ponorogo terpacu untuk mendirikan radio. 

Dengan semangat dan niat tulus, akhirnya pada tanggal 11 Mei 1992 

berdirilah Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo. 

Berdirinya sebuah radio baru di era 90-an, diharapkan dapat 

menjadi satu wadah yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di 

bidang hiburan, mampu memberikan fasilitas pengembangan musik, 

sebagai penyalur bakat dan minat, menyampaikan informasi di segala 

bidang yang pada saat itu wadah hiburan sangat terbatas. Jumlah 

stasiun radio yang terbatas 2 stasiun saja, samakin membulatkan teka 

untuk mendirikan radio baru dengan model atau  bentuk hiburan lewat 
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program acara yang diminati pendengar, yang saat itu belum bisa 

terpenuhi oleh radio – radio yang sudah berdiri.1 

Berdirinya Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo kian 

terdukung dengan kondisi masyarakat Ponorogo saat itu yang kultural, 

agamis, dan dinamis sehingga tampak harmonis, guyub, dan rukun. 

Akhirnya, setelah melalui proses legalisasi badan hukum 

dengan berdiri di atas akta notaris Widyatmoko No. Akte 

05/tanggal/15 Maret 1999, serta mendapat ijin siaran dari Ditjel 

Postel, Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo siap membahana, 

mengantar masyarakat Ponorogo menuju upaya pembelajaran yang 

lebih baik serta menyajikan hiburan yang selalu mengedepankan unsur 

kebudayaan. 

2. Letak Geografis 

Posisi geografis Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

merupakan satu potensi umum yang mendukung dan memungkinkan 

Radio Duta Nusantara lebih dekat dengan masyarakat, menhadi wadah 

hiburn yang terpilih, diminati, sehingga masa depan akan semakin 

berkembang dari masa ke masa, sebagaimana yang dikatakan Bpk 

Udin berikut ini. 

Secara georafis, Kabupaten Ponorogo terletak di 1110100 – 

1110520 bujur timur, dan 7049 – 80200 lintang selatan. Dengan 

luas wilayah 1.371,78 Km2 dan berada diantara ketinggian 92 

sampai denagn 2.563 m diatas permukaan laut. Letak studio 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo berada di Wilayah 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di daerah kecamatan 

                                                             
1Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W29-XII/2016 
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Ponorogo, Jl. Sidoluhur No. 2A Ponorogo. Sebelah selatan, 

sebelah utara, dan sebelah timur   Radio Duta Nusantara 92.10 

FM Ponorogo berbatasan dengan bangunan milik perorangan, 

kelurahan Cokromenggalan. Sedangkan sebelah barat adalah Jl. 

Sidoluhur, termasuk kelurahan Cokromenggalan. Kabupaten – 

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Ponorogo seperti Kabupaten Madiun, Mgetan, Nganjuk, 

Tulungagung, Pacitan, dan Wonogiri (Jawa Tengah). Jadi 

jangkauannya luas mbak. Pendengarnya juga banyak.2 

 

Secara georafis, Kabupaten Ponorogo terletak di 1110100 – 

1110520 bujur timur, dan 7049 – 80200 lintang selatan. Dengan luas 

wilayah 1.371,78 km2 dan berada diantara ketinggian 92 sampai 

dengan 2.563 m di atas permukaan laut. Tentunya degan keadaan 

geografis yang seperti ini sangat memungkinkan siaran radio ini 

mampu diterima oleh audiens sekitar atau di luar Kabupaten 

Ponorogo. 

Letak studio Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

berada di Wilayah Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di daerah 

kecamatan Ponorogo, Jl. Sidoluhur No. 2A Ponorogo. Batas-batas dari 

studio Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo adalah: 

a. Sebelah selatan : bangunan milik perorangan, kelurahan 

Cokromenggalan.  

b. Sebelah utara    : bangunan milik  perorangan, kelurahan 

Cokromenggalan. 

c. Sebelah timur    : bangunan milik perorangan, kelurahan 

Cokromenggalan. 

                                                             
2 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W29-XII/2016  
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d. Sebelah barat     : Jl. Sidoluhur, termasuk kelurahan 

Cokromenggalan. 

Kabupaten–Kabupaten yang berbatasan lagsung dengan 

Kabupaten Ponorogo seperti Kabupaten Madiun, Magetan, Nganjuk, 

Tulungagung, Pacitan, dan Wonogiri (Jawa Tengah) semakin 

endukung Radio Duta Nusantara untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas siaran serta berusaha meraih audiens yang sebanyak – 

banyaknya. 

3. Susunan Organisasi 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM merupakan radio siaran 

swata yang saat ini telah tergabung menjadi anggota Persatuan Radio 

Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dengan badan 

penyelenggara PT. Duta Nusantara Swara Ponorogo dipimpin oleh 

Direktur Utama  sebagai penanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

siaran sekligus dalam hal urusan perusahaan. Direkur Utama memiliki 

bawahan langsung yang membantu penanganan tugasnya. Di 

antaranya adalah Kepala Teknik, Kepala Studio, Bagian Keuangan 

dan Kepala Bagian Iklan.3 

Susunan Organisasi Radio Duta Nusantara : 

a. Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama 

b. Kepala Teknik 

c. Kepala Studio 

                                                             
3 Dokumen Kantor Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo  
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d. Bagian Keuangan 

e. Kepala Bagian Iklan 

f. Operator 

g. Produksi 

h. Programmer 

i. Administrasi 

j. Reporter 

k. Administrasi Iklan 

l. Penyiar 

Untuk keahlian yang harus dimiliki oleh masing – masing status 

atau jabatan adalah sebagai berikut : 

TABEL I 

KEAHLIAN KARYAWAN RADIO DUTA NUSANTARA 

92.10 FM PONOROGO 

JABATAN KEAHLIAN 

Direktur 1. Menguasai manajemen perusahaan 

2. Ahli dalam bidang kepemimpinan 

Kabag.Teknik 
1. Memahami komponen radio 

Kepala Studio 1. Ahli dalam kepemimpinan 

2. Mengetahui perkembangan radio kedepan 

Keuangan 1. Menguasai Manajemen Keuangan 

2. Ahli akuntansi 

3. Menguasai pmbukuan 

4. Mampu memproyeksi keuangan peusahaan masa depan 

Ka. Bag. Iklan 1. Ahli dalam menganalisa pangsa pasar 

2. Manguasai manajemen perusahaan 

3. Mampu menarik perhatian pengiklan 

4. Mampu mempromosikan program radio 

5. Memiliki wawasan yang luas 

Operator 1. Memahani lagu – lagu 

2. Mengetahui perkembangan musik 
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Programmer 1. Memahami program acara kesukaan pendengar 

2. Mampu menghidupkan acara 

3. Kreatif 

Administrasi 1. Ahli komputer 

2. Ahli surat menyurat 

3. Memiliki wawasan yang luas 

Reporter 1. Ahli komunikasi 

2. Memiliki wawan yang luas 

3. Ahli Jurnalistik 

Penyiar 1. Mampu mempengaruhi pendengar dengan tutur gaya 

bahasa yang baik dan mudah dipahami 

2. Mampu menyuguhkan lagu – lagu terbaik pilihan 

pendengar 

3. Memiliki wawasan yang luas 

Sumber Data : Kantor Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

a. Kepala Teknik mempunyai tugas sebagai penanggung jawab 

atas kelancaran peralatan teknik radio, dengan ruang lingkup 

kerja di dalam studio. Seorang kepala teknik harus 

mengetahui cara penanganan kesulitan, hambatan, serta 

kerusakan komponen radio. 

b. Kepala studio bertugas memberikan pengarahan kepada 

bawahan demi kelancaran siaran. Studio adalah ruang 

lingkup kerja dari seorang kepala studio, dengan bawahan 

langsung, yaitu programmer dan administrasi. Dalam hal ini, 

kepala studio harus mampu mengatur jadwal penyiaran dan 

menyusun acara siaran. 

c. Keuangan memiliki andil besar dalam memajukan suatu 

prusahaan. Menyusun rancangan arus kas (cash flow) 

perusahaan menjadi bagian utama dalam kedudukannya. 

Bagian keuangan juga harus mampu memproyeksi keuangan 
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perusahaan di msa depan, agar perusahan bisa menunjukkan 

perkembangan yang signifikan. 

d. Kepala bagian iklan bertugas menetapkan target dan prioritas 

penjualan. Selain itu, kepala bagian iklan juga bertugas 

menentukan tarif iklan sesuai dengan program acara.  

e. Operator radio memiliki tugas untuk bekerja sama dengan 

produser, musi director, mendiskusikan program-program 

rekaman atau live yang akan diudarakan dan segala sesuatu 

yang berhubungan langsung dengan materi acara yang akan 

disampaikan. Operator bertugas membantu kerja penyiar 

dalam menyampaikan materi siaran. 

f. Bagian diskotik bertugas untuk melakukan pendataan kaset-

kaset yang ada, melakukan penataan dan pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan siaran termasuk kaset, CD dan 

lainnya. 

g. Bagian produksi memiliki beberapa tugas di antaranya 

membuat atau memproduksi iklan atau spot radio dalam 

bentuk kaset / CD yang siap untuk diudarakan, menyusun 

naskah adlib, dan mengemas berita agar dapat tersampaikan 

dengan baik kepada audiens. 

h. Seorang programmer bertugas untuk memantau pencapaian 

optimal kinerja tim pada saat mengudara, melakukan 
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pembinaan teknik siaran dan melakukan evaluasi dan 

pengawasan terhadapa penyiar. 

i. Bagian administrasi mempunyai tugas membantu kepala 

studio dalam pengelolaan administrasi. Untuk melakukan 

tugas ini, bagian administrasi mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu : 

1) Penanganan surat masuk dan keluar 

2) Pembuatan laporan keuangan 

3) Penanganan iklan dan sponsor 

4) Penyiapan log book siaran, iklan dan absensi penyiaran 

j. Reporter radio memiliki beberapa tugas, antara lain menyusun, 

merekam, dan menyiarkan bulletin berita baik recording 

maupun live, mengumpulkan berita dari berbagai sumber, 

melakukan peliputan, mngklarifikasi materi berita, 

pengarsipan naskah berita. 

k. Penyiar bertugas menyampaikan materi-materi acara sesuai 

program siaran dan sebagai penentu keberhasilan dari suatu 

program acara. Peran penyiar daam sebuah radio tentu tidak 

boleh diremehkan karena penyiar merupakan penentu dari 

sukses atau tidaknya sebuah acara, karena penyiar 

berhubungan langsung dengan khalayak pendengar, sekaligus 

menjadi pencipta image dari sebuah radio.    
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4. Sarana Pendukung 

Untuk menyajikan berita sekaligus hiburan yang menarik dan 

dibutuhkan oleh masyarakat, sebuah radio memerlukan beberapa 

sarana pendukung. Selain memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) , 

yang sering disebut penyiar, radio juga memerlukan sarana 

pendukung.4 Sampai saat ini, keberadaan Radio Duta Nusantara 92.10 

FM Ponorogo telaah didukung sarana seperti berikut ini: 

a. Peralatan Pemancar dan Antena 

1) satu set pemancar FM 1000 W, 

2) satu set antena FM GB MS-1, triangle tower 60 m, kabel 

koaksial dan konektor. 

b. Peralatan Studio 

1) dua unit radio console (mixer) 12 channel, 

2) tiga unit automation computer, 

3) tiga unit cassette player Tascam 122 MK3, 

4) dua unit CD Player Denon DN – 2000 F, 

5) dua unit tuner / radio FM, 

6) dua unit set speake monitor 2 x 50 W, 

7) empat pos microphone senheizer MD 421, 

8) satu set kabel mic, 

9) empat stand mic. 

 

                                                             
4 Ibid.  
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c. Peralatan Kantor 

1) dua unit komputer, printer dan mejanya, 

2) satu mesin tik, 

3) dua buah filling cabinet, 

4) satu buah kalkulator, 

5) satu buah cash box, 

6) satu buah mesin fax dan key telepon, 

7) lima set meja tulis,  

8) tiga set meja, kursi, lemari direksi dan tamu, 

9) satu buah white board, 

10) dua) buah jam dinding, 

11) peralatan rumah tangga kantor, 

12) kendaraan, 

13) gedung. 

B. Program Siaran 

Radio Duta Nusantara 92.10 Fm sebagai jalur dangdut dan seni 

budaya harus mampu menyajikan produk siaran budaya yang menghibur. 

Keberadaannya sebagai sentra hiburan siaran budaya tentu harus 

mengedepankan progam – program siaran yang berbasis budaya daerah 

kota Ponorogo, sekaligus mampu menyajikan siaran yang mendidik 

masyarakat.5 

                                                             
5 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/30-XII/2016   
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Dengan slogan “Kami Jalur Dangdut Seni dan Kebudayaan 

Ponorogo” Radio Duta Nusantara mengudara pada frekuensi 92.10 FM 

setiap hari selama kurang lebih 19 jam. Pada paruh waktu mulai 04.45 s.d 

24.00 WIB radio ini hadir menyapa audiensnya dengan beragam program 

siaran yang mengutamakan musik dangdut, campursari dan musik daerah 

Ponorogo, dengan tidak mengesampingkan program siaran info faktual.  

Penyusunan program siaran di Radio Duta Nusantara terdiri dari 

program siaran harian dan program mingguan yang disisipkan pada hari 

tertentu di jam – jam tertentu. Untuk program harian dimulai pukul 04.45 

s.d 06.00 yang berisi ceramah agama. Pukul 06.00 s.d 07.00 WIB, 

pendengar bisa menikmati sajian musik Pop Up Beat sepanjang masa. 

Program harian selanjutnya adalah sajian musik Dangdut baru dan 

Bollywood pada pukul 10.00 s.d 11.30 WIB. Dilanjutkan program 

KETOPRAK pada pukul 11.30 s.d 12.00 WIB. Program ini hanya sebagai 

pengantar untuk program selanjutnya. Bagi pencinta tembang kenangan, 

bisa mengikuti program Duta Nostalgia, pukul 12.00 s.d 14.00 WIB. Pukul 

14.00 s.d 16.00 WIB, pendengar bisa mengikuti progran Ponoragan yang 

merupakan program unggulan dari Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo. Dalam program ini, pendengar bisa menikmati sajian musik 

Koplo dan Campursari. Selain itu, pendengar juga bisa berdialog dengan 

penyiar menggunakan bahasa Jawa. Menjelang sore, Duta Nusantara 92.10 

FM hadir dengan sajian musik POP Indonesia pada pukul 16.00 s.d 17.00 

WIB. Kemudian dilanjutkan dengan Santapan Rohani dan adzan Maghrib 
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pukul 17.00 s.d 18.00 WIB. Program harian Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo di akhiri dengan satu jam penuh iklan produk BIO HSA pada 

pukul 20.00-21.00.6 Untuk program mingguan Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo, antara lain Fokus Kel, Duta Cilik, Ladand Dangdut Sepekan 

(LDS), Peringkat Memikat, BIO HSA, Mix n Max, Duta Kenari, Problema 

Remaja, Qosidah, Langen Iromo, Lantai Duta, Rhomania, dan Pantaria 

yang disiarkan pada hari dan jam – jam tertentu. Untuk lebih jelasnya, bisa 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

PROGRAM SIARAN DUTA NUSANTARA 2016 

                                                             
6 Ibid.  

JAM SIAR 
SE

NIN 

SELA

SA 

RA

BU 

KA

MIS 

JUM'

AT  

SAB

TU 

MING

GU 

04.45-05.00 Pembukaan 

05.00-05.30 Ceramah Agama 

05.30-06.00 PGNKS 

06.00-07.00 
Nonstop (POP HITS Sepanjang Masa Up 

Beat) 

Fokus 

Kel 

07.00-08.00 
Duta 

Cilik 

08.00-09.00 Durasi ( POP dan Manca HITS Tahun 2010 

- sekarang) 
LDS 

09.00-10.00 

10.00-11.30 
Warung Dangdut (Dangdut Baru dan Bollywood By 

Request) 

11.30-12.00 KETOPRAK 

12.00-13.00 
Duta Nostalgia 

13.00-14.00 

14.00-15.00 
Dangdut Ponoragan 

15.00-16.00 

16.00-17.00 
Ritme Indonesia+ Kota Kita (POP Indonesia  hingga 

tahun 2009) 

17.00-18.00 Santapan Rohani dan Adzan Maghrib 

18.00-19.00 Mix n Max (Lagu POP Indo + 

Manca Baru), Info Musik dan Info 

Seleb Dunia Hiburan 

Peri

ngka

t 

Mix n 

Max 19.00-20.00 
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BAB IV 

PERAN RADIO DUTA NUSANTARA 92.10 FM PONOROGO 

SEBAGAI MEDIA PELESTARI BAHASA JAWA DI PONOROGO 

 

A. Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

Di era globalisasi ini, banyak bermunculan media, baik media 

massa maupun media cetak. Setiap media mempunyai tujuan masing-

masing. Ada media yang difungsikan untuk sekedar menghibur atau 

sekedar untuk memberikan informasi, dan ada pula media yang bertujuan 

mendidik atau bahkan untuk mempengaruhi pendengar dalam hal-hal 

tertentu. Dalam hal ini, Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

mencakup dalam keempat hal tersebut. 

 Pertama,  Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo berfungsi 

untuk menyiarkan Informasi. Informasi yang disiarkan bisa dalam bentuk 

berita maupun iklan seperti yang tercakup dalam program BIO HSA. Ini 

adalah program khusus untuk menyiarkan iklan produk BIO HSA. Seperti 

yang diungkapkan oleh Hamim sebagai berikut. 

Ada satu program yang isinya cuma iklan satu produk tok mbak. 

Namanya BIO HSA. Isinya itu rekaman-rekaman testimoni pemakaian 

produk BIO HSA. Tapi rekaman-rekaman itu biasane gak cuma diputar 

disini, tapi diputar juga di radio-radio lain.1 

 

Duta Nusantara 92.10 FM memberikan kesempatan yang lebar bagi 

perusahaan-perusahaan yang ingin mengenalkan produknya pada audiens. 

Salah satu produk yang masuk di Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

                                                             
1Lihat Transkrip Wawancara Nomor:04/W/30-XII/2016 
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adalah BIO HSA. Duta Nusantara 92.10 FM memberikan satu program 

penuh yang hanya berisi iklan BIO HSA. Iklan yang disiarkan berupa 

rekaman-rekaman testimoni penggunaan produk BIO HSA oleh 

konsumen. Dengan demikian, audiens bisa mengetahui dan mengenali 

produk BIO HSA. 

Kedua,  Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo berfungsi untuk 

menghibur. Dalam hal ini, beberapa program di konsep untuk menghibur. 

Salah satunya adalah program Ponoragan, yang menjadi program 

unggulan Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo. Pada program-

program lain, lagu-lagu yang disajikan juga bersifat menghibur. Seperti 

yang diungkapkan Titin sebagai berikut. 

Kalau program Ponoragan sendiri memang di konsep sebagai program 

siaran yang menghibur mbak.. Jadi yang disajikan cuma lagu-lagu Jawa 

dan daerah Ponorogo. Tapi semisal ada kejadian penting seperti demo, 

nanti  kapan saja bisa masuk (disisipkan) di program Ponoragan atau 

pun program lain.2 

 

Salah satu program Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo 

adalah Ponoragan. Program ini menggunakan bahasa Jawa dan khusus 

menyiarkan lagu-lagu Jawa dan darerah Ponorogo. Karena dikonsep 

sebagai program yang menghibur, jadi tidak ada iklan atau berita dalam 

proram tersebut. Sesekali, jika ada peristiwa penting, maka berita tersebut 

akan diselipkan dalam program Ponoragan, ataupun program lain. Audiens 

pun juga merasa terhibur dengan adanya program Ponoragan, seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Yanah sebagai berikut. 

                                                             
2Lihat Transkrip Wawancara Nomor:02/W/28-XII/2016 
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Ngene ki tombo ngantuk mbak. Tandang gawe nyenthuk terkadang yo 

jenuh nak gak onok hiburane. Yahmene iki biasane aku ngrungokne 

Duta mbak. Dangdut Ponoragan iku.3 

 

Bagi pendengar setia Duta Nusantara 92.10 FM, setiap program 

mempunyai manfaat masing-masing. Seperti yang dirasakan oleh Ibu 

Yanah, program Dangdut Ponoragan sangat membantu memaksimalkan 

pekerjaannya karena bisa menghilangkan kejenuhan yang mengganggu 

aktivitasnya. 

Ketiga, Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo berfungsi untuk 

mendidik. Ada satu program yang ditujukan untuk anak-anak, yang 

sifatnya mendidik, yaitu program Duta Cilik. Selain program tersebut, ada 

pula program Ponoragan, yang difungsikan untuk memberikan 

pengetahuan tentang seni, bahasa, dan budaya Ponorogo, seperti yang 

diungkapkan oleh Hamim Jazuli,  salah satu penyiar di Duta Nusantara 

92.10 FM sebagai berikut. 

Ada mbak. Jadi di Duta ini komplit. Ada informasi, hiburan, berita, 

yang sifatnya mendidik juga ada mbak. Tiap minggu pagi ada program 

Duta Cilik. Isinya lagu anak-anak tok. Penyiar’e juga anak-anak, tapi ya 

tetep didampingi sama penyiar yang dewasa.Nggak cuma lagu aja mbk. 

Ada pembahasan lain, tapi materinya bebas seperti liburan, tentang 

keluarga. Pokoknya tentang anak-anak.4 

 

Sesuai dengan segmentasi pendengarnya, Radio Duta Nusantara 

92.10 FM juga menyajikan berbagai informasi, hiburan yang bersifat 

mendidik anak-anak. Hal ini sekaligus bermaksud untuk menarik minat 

                                                             
3Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/05-I/2017 
4Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/30-XII/2016 



67 
 

67 
 

anak-anak untuk mendengarkan dan mempelajari hal-hal yang sesuai 

dengan usianya. 

Keempat, Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo berfungsi 

untuk mempengaruhi audiens atau pendengar. Sesuai dengan slogannya, 

“Kami jalur Dangdut, Seni dan Budaya Ponorogo”, Radio Duta Nusantara 

92.10 FM Ponorogo selalu berusaha menyajikan program-prgram yang 

bisa menambah wawasan masyarakat Ponorogo sekaligus menumbuhkan 

kecintaan masyarakat Ponorogo terhadap bahasa, seni dan budaya 

Ponorogo. Seperti yang diungkapkan oleh Yuanita, programmer acara di 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM sebagai berikut. 

Bagus sih mbak. Karena sekarang kan bahasa Jawa udah jarang  banget 

dipakek, apalagi di media elektronik. Yang namanya bahasa kan 

termasuk salah satu dari bagian kebudayaan. Kalau bukan kita sebagai 

orang lokal, yang menjaga dan melestarikan budaya daerah... ya siapa 

lagi? Ya... harapanya semoga program-program di Duta ini bisa 

memberikan perubahan yang positif untuk masyarakat mbak. Terutama 

dalam hal pelestarian bahasa Jawa di Ponorogo ini.5 

 

Berawal dari keprihatinan terhadap penggunaan bahasa Jawa yang 

sudah mulai ditinggalkan, Radio Duta Nusantara 92.10 FM bermaksud 

untuk membangun kembali kecintaan masyarakat Ponorogo terhadap 

kebudayaan Jawa, terutama bahasa Jawa dengan cara menyajikan berbagai 

program yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa, terutama 

kebudayaan Ponorogo. 

Selain program unggulan Ponoragan, Radio Duta Nusantara 92.10 

FM juga menyajikan program-program siaran yang mendukung upaya 

                                                             
5Lihat Transkrip Wawancara Nomor:03/W/31-XII/2016 
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pelestarian bahasa Jawa di Ponorogo. Program-program tersebut di 

antaranya ada Warung Dangdut, Langen Iromo, dan Wayang Kulit. 

Wayang Kulit merupakan pertunjukan budaya yang sudah sangat jarang 

diadakan. Oleh karena itu, Radio Duta Nusantara 92.10 FM menghadirkan 

program Wayang Kulit agar pendengar mengingat kembali aset 

budayanya, sekaligus mengenalkan pada kaum muda agar ikut serta 

melestarikan budaya Jawa. 

B. Peran Radio Duta Nusantara sebagai Media Pelestari Bahasa Jawa di 

Ponorogo 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo merupakan radio swasta 

di Ponorogo yang selalu berusaha melestarikan seni dan budaya Ponorogo. 

Upaya yang dilakukan antara lain dengan membuat program berbahasa 

Jawa, sekaligus menyajikan lagu, dan informasi mengenai budaya 

Ponorogo. Setiap hari, ada program siaran yang berbahasa Jawa. Beberapa 

program siaran Duta Nusantara 92.10 FM yang berbahasa Jawa antara lain 

Warung Dangdut, Wayang Kulit, Langen Iromo, dan Ponoragan. Program 

Ponoragan sendiri telah menjadi program unggulan di Radio Duta 

Nusantara 92.10 FM. Program ini berhasil menarik perhatian banyak 

pendengar. Selain menyajikan lagu-lagu Jawa, dalam proses 

komunikasinya program ini menggunakan bahasa Jawa sehingga sangat 

mudah dipahami oleh pendengar yang memang berbahasa Jawa dalam 

kesehariannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu penyiar 

Radio Duta Nusantara 92.10 FM, Titin Purwaningtyas sebagai berikut: 
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Bahasa Jawa yang digunakan di program Ponoragan itu Jawa kromo 

dan Jawa Ngoko,  ya sesuai bahasa sehari-hari masyarakat Ponorogo aja 

mbak. Biar gampang dimengerti.6 

 

Program Ponoragan selalu diminati banyak pendengar, terutama 

dari kalangan orang tua. Ponoragan memang di konsep sebagai program 

siaran yang menghibur. Yang disajikan hanya lagu-lagu Jawa dan daerah 

Ponorogo. Dalam komunikasinya, bahasa yang digunakan adalah Jawa 

Kromo dan Jama Ngoko. 

Di Ponorogo, Radio Duta Nusantara adalah penggagas program 

siaran yang mengutamakan kebudayaan daerah Ponorogo. Salah satu 

upayanya adalah dengan menghadirkan program Ponoragan. Namun, 

ternyata program ini sempat menjadi perdebatan bahkan sempat akan 

dihilangkan dari rangkaian program di Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

Ponorogo. Seperti yang di ungkapkan Hamim, salah satu penyiar Radio 

Duta Nusantara 92.10 FM Ponorogo sebagai berikut. 

Dulu sebenarnya Ponoragan ini mau ditiadakan lo mbak. Tapi ya karena 

banyak hal yang dipertimbangkan, akhirnya Ponoragan masih bisa 

mengudara sampai sekarang. Dulu kita sempat ada yang nyaingi mbak. 

Ada radio lain yang buat program mirip Ponoragan. Tapi gak tau 

kenapa programnya cuma bertahan sebentar. Pendengar dari kita kan 

dulu juga sempat ada yang beralih kesana kan mbak, tapi akhirnya balik 

lagi ke Duta.7 

 

Meskipun ada beberapa pesaing, namun radio Duta Nusantara 

92.10 tetap bisa menunjukkan eksistensinya. Terbukti, para pendengar 

setia yang sempat beralih ke radio lain akhirnya kembali mendengarkan 

program Ponoragan di Radio Duta Nusantara 92.10 FM. Hal ini 

                                                             
6Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/28-XII/2016 
7Lihat Transkrip Wawancara Nomor:04/W/30-XII/2016 
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menunjukkan bahwa kualitas program Ponoragan Radio Duta Nusantara 

92.10 FM memang berkualitas dan mampu menghibur sekaligus 

memberikan informasi serta pengetahuan mengenai kebudayaan Ponorogo 

kepada pendengar setianya. 

Dalam teori komunikasi, peran media massa ada empat, di 

antaranya menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan 

mempengaruhi. Dalam hal ini, Radio Duta Nusantara 92.10 FM mencakup 

keempat peran tersebut. Seperti yang di ungkapkan Yanah, salah satu 

penggdengar setia Duta Nusantara 92.10 FM berikut. 

 

Nak aku pribadi iyo mbak. Tapi tak roso kanggo anak-anakku pun yo 

ono manfaate. Ben kulino krungu boso Jowo mbak. Wes akeh wong 

Jowo seng ilang Jowone mbak. Mulane, sitik-sitik tak kulinakne 

ngrungokne boso Jowo ki ben terbiasa mbak.8 

 

Berawal dari kegemaran mendengarkan lagu-lagu berbahasa Jawa, 

pendengar kemudian merasa bahwa program-program di Radio Duta 

Nusantara 92.10 FM juga bersifat mendidik, sehingga menumbuhkan 

kesadaran pendengar untuk ikut andil dalam melestarikan bahasa Jawa di 

Ponorogo. Upaya yang dilakukan pendengar adalah dengan membiasakan 

anak-anaknya mendengarkan program-program siaran berbahasa Jawa. 

Hal ini membuktikan bahwa selain berperan sebagai penyampai informasi 

dan penghibur, Radio Duta Nusantara 92.10 FM juga berperan mendidik 

dan mempengaruhi pendengar setianya. 

                                                             
8 Lihat Transkrip Wawancara Nomor; 05/W/05-1/2017  
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Jika ditarik lebih dalam lagi, pengalaman yang di alami oleh 

pendengar, masuk ke dalam teori pembelajaran sosial. Karena terbiasa 

mendengarkan program berbahasa Jawa, pendengar bisa dengan mudah 

meniru apa yang terbiasa di dengarkan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Radio Duta Nusantara 92.10 FM merupakan salah satu radio di Ponorogo 

yang menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi. Hal ini sesuai 

dengan slogannya, “Kami jalur Dangdut, Seni dan Budaya Ponorogo”. 

Penggunaan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi di radio Duta Nusantara 

92.10 FM bertujuan agar program-program yang disajikan bisa dengan 

mudah dimengerti oleh pendengar. Sebab, bahasa Jawa merupakan bahasa 

keseharian masyarakat Ponorogo. Beberapa Program yang menggunakan 

bahasa Jawa di antaranya, Ponoragan, Warung Dangdut, Langen Iromo, dan 

Wayang Kulit. 

2. Radio Duta Nusantara 92.10 FM berperan dalam empat hal sekaligus. Yaitu 

menyampaikan informasi, menghibur, mendidik dan mempengaruhi. Dalam 

hal pelestarian bahasa Jawa di Ponorogo, Radio Duta Nusantara 92.10 FM 

mampu mempengaruhi pendengar setianya ikut andil dalam melestarikan 

bahasa Jawa, yakni dengan membiasakan anak-anaknya untuk 

mendengarkan program-program siaran yang berbahasa Jawa. Hal ini sesuai 

dengan teori Pembelajaran Sosial. Seserang yang terbiasa 

mendengar/melihat sesuatu, maka akan dengan mudah menirunya. 
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B. Saran-Saran 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya 

dan bagi pihak radio Duta Nusantara 92.10 FM serta bagi masyarakat Ponorogo. 

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Kita sebagai masyarakat Ponorogo hendaknya menghargai dan menjaga 

kebudayaan Ponorogo, terutama bahasa Jawa. Kemajuan teknologi semakin 

hari memang tidak bisa dihindari. Hal ini akan semakin mempermudah 

kebudayaan luar masuk dalam lingkungan kita. Namun, alangkah baiknya jika 

kita tidak meninggalkan bahasa daerah kita masing-masing. 

2. Untuk Radio Duta Nusantara 92.10 FM diharapkan tetap mampu menjaga 

kualitas program-program unggulannya, terlebih bisa menambah lagi beberapa 

program berbahasa Jawa, sehingga semakin banyak pendengar yang sadar dan 

peduli akan kelestarian bahasa Jawa.  
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