
 

BAB IV  

PENUTUP 

Program Acara “Jateng Pagi” merupakan program radio yang berbentuk Talk show. 

Konsep programnya sendiri adalah program talk show yang dapat memberikan informasi dan 

menginspirasi seluruh kalangan masyarakat, dengan format diskusi interaktif, yang membahas isu 

isu berkaitan dengan budaya, politik, ekonmi dan khususnya isu – isu yang erjadi di daerah sekitar 

Jawa Tengah. Sebelumnya, program acara “Jateng Pagi” di PRO 1 RRI Semarang ini hanya 

mengundang 1 narasumber pakar ahli yang terkadang ketika narasumber tidak dapat hadir hanya 

via telepon saja. Membuat program acara menjadi monoton dan kurang menarik untuk didengar.  

Forum diskusi “Jateng Pagi”  yang baru akan melibatkan mahasiswa dari berbagai 

universitas di semarang bersama dengan par ahli secara live sehingga pembicaraan lebih menarik, 

dan dengan adanya mahasiswa yang memungkinkan untuk membawa suasana diskusi lebih santai 

menjadikan pembicaran dapat lebih mudah dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat.   

4.1 Refleksi 

Karya bidang Jurnalistik radio “Jateng Pagi” dalam kegiatannya berbeda dengan Tv. 

Dalam elemen radio (suara) terkandung unsur penulisan (naskah) menggunakan prinsip-

prinsip pemikiran verbal. Oleh karena itu, dalam jurnalistik radio unsur verbal diperlukan 

untuk penyusuunan naskah beritanya. Naskah itu dapat menambah informasi atau kejelasan 

dari laporan langsung yang muncul. Jadi, karya jurnalistik radio atau sebetulnya semua 

program radio, elemen audio, seperyi suara latar belakang, ilustrasi musik dan sebagainya 

diperlukan sebagai pelengkap. Yang lebih penting, bagaimana menyusun dan menyajikan 

berita dan laporannya sehingga dengan mendengar saja, pendengar seolah-olah dibawa untuk 

menyaksikan (imajinasi) peristiwa yang terjadi (Wibowo, 2012 : 254).  



Pada dasarnya program acara “Jateng Pagi” merupakan program talkshow yang 

mengkombinasikan seni berbicara dan seni wawancara, karena itu penting bagi penyiar untuk 

pandai berbicara agar dapat membuat suasana pembicaraan nyaman 

Talk show dapat disiarkan langsung, interaktif, dan atraktif. Talk show juga bersifat 

menghibur (entertainment). Entertainment bukan hanya sekadar menghibur, melainkan 

dinamis dan hidup. Oleh karena itu, peran moderator sangat menentukan sukses-tidaknya 

acara (Masduki, 2001:44).  

Persiapan yang harus dilakukan sebelum menyelenggarakan talk show adalah: 

 Menentukan topik dan tujuan 

 Narasumber dianjurkan lebih dari satu orang. Hadirnya dua narasumber yang saling berbeda 

sikap dan pendapat, bukan saja untuk memenuhi prinsip keberimbangan, tetapi juga 

menciptakan harmoni sekaligus kontroversi sehingga talk show menjadi hidup 

 Menentukan lokasi, kemasan acara, dan durasi penyiaran (Masduki, 2001:45) 

Adapun urutan acara untuk program talk show adalah sebagai berikut: 

 Pembukaan, berisi: pengenalan acara, pemandu, narasumber, dan topik yang akan 

diperbincangkan. Bisa pula diuraikan latar belakang mengapa topik itu dipilih. 

 Diskusi utama, berisi: (a) pertanyaan awal, biasanya bersifat terbuka (membutuhkan 

penjelasan), (b) tanggapan dari narasumber atau pendengar, dan (c) pengembangan 

pertanyaan lanjut atas tanggapan-tanggapan itu. 

 Penutup, berisi: kesimpulan, ucapan terima kasih, dan salam penutup, termasuk informasi 

program berikutnya. Kesimpulan tidak mutlak bersifat resume perbincangan, bisa juga 

sekadar analisis singkat dan pertanyaan terbuka untuk memancing permenungan pendengar 

(Masduki, 2001:45-46). 



Pada kegiatan karya bidang “Jateng Pagi” produser melakukan kesalahan yang tidak 

sesuai dengan prinsip format penyiaran radio dalam melobi narasumber di beberapa episode. 

Produser mengundang 2 narasumber dari universitas dan jurusan yang sama pada episode 1 

dan episode 8 dikarenakan narasumber yang lain sulit untuk dijangkau, yang seharusnya pada 

prinsipnya dalam talkshow mengundang dua atau lebih narasumber yang saling memiliki 

perbedaan sikap dan pendapat. Produser telah merefleksikan kesalahan produser dalam melobi 

narasumber agar tidak diulangi dalam kegiatan program yang akan dilakukan setelahnya. 

4.2 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi adalah : 

a. Dalam perencanaan program dan pelaksanaan program acara “Jateng Pagi” selama 8 

minggu telah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan apa yan telah direncanakan 

sebelumnya. Sebagai talkshow yang memberikan informasi dan inspiratif yang 

mengundang narasumber mahasiswa dengan ahli membahas tema – tema yang berbeda 

tiap minggunya seperti tema  politik, sosial, ekonomi, budaya dan isu isu terkini yang 

berada di sekitar jawa tengah. 

b. Program acara “Jateng Pagi” telah berhasil memenuhi target kenaikan jumlah pendengar 

aktif sesuai yang sudah direncanakan sejak awal. Dimana pada awalnya target perubahan 

pendengar aktif menjadi 6  orang per episode nya yang tadinya hanya 3 orang per episode 

nya. 

c. Kuis sangat berpengaruh unutk meningkatkan pendengar juga buzzing di instagram 

sangatlah mendorong masyrakat untuk dapat mengetahui adanya “Jateng pagi” 

d. Program acara “Jateng Pagi” juga telah berhasil mengundang narasumber sesuai yang 

telah dirancang sebelumnya secara live pada hari H siaran 



e. Ada beberapa kendala dalam mengundang narasumber yang akan diundang juga mengenai 

rundown waktu tayng acara namun itu dapat diatasi saat acara berlangsung. 

4.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan agar dapat bermanfaat kedepannya bagi acara serupa: 

a. Dikarenakan ini acra pagi, lebih baik menyampaikan materi – materi yang berbobot namun 

ringan.  

b. Materi siaran harus betul – betul dipastikan sudah siap sebelum acara akan dimulai. 

Pencarian informasi sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan bagi script writier untuk 

membuat script yang akan digunakan dalam siaran 

c. Sebaiknya program acara melakukan buzzing sebelum acara dimulai untuk 

memperlihatkan keberdaan acara yang akan dilaksanakan agar mendorong masyarakat 

mengetahui dan membuat masyarakat tertarik dengan acara tersebut 

 

 

 


