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God never promised that your life would be easy

but He promised to be with you every step of your way…

Kekuatan Terbesar Dalam Hidup adalah

“DOA”

Kupersembahkan ini semua untuk Bapak, Ibu,
Mas Hendra, dan kawan-kawan semuanya yang selalu

mengirimkan doa untuk saya….
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ABSTRAKSI

Masyarakat membutuhkan informasi untuk memenuhi salah satu kebutuhan

mereka dalam memperluas wawasan pengetahuan, dan memahami kedudukan serta

perannya dalam masyarakat. Media massa hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ada berbagai macam bentuk media massa yang ada, salah satunya ialah media massa

dalam bentuk radio. Radio ditengah persaingan teknologi yang semakin berkembang

masih selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para pendengarnya.

Radio Republik Indonesia Yogyakarta merupakan salah satu media massa
dalam bentuk radio yang dimiliki oleh pemerintah. RRI hadir dengan salah satu
program acara yaitu berita yang masih digemari dan selalu dinanti oleh para
pendengarnya sebagai salah satu media massa yang dapat memberikan informasi
terhadap para pendengarnya. Para pendengar RRI berkumpul dan membentuk suatu
komunitas yang diakui oleh RRI Yogyakarta dengan nama Paguyuban Kru dan
Monitoring. Paguyuban tersebut bertugas untuk mengawasi program-program yang
ada di RRI termasuk program acara berita.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mendorong para pendengar mendengarkan program acara berita di RRI Yogyakarta.
Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis pengumpulan data dari hasil
wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Paguyuban kru dan Monitoring.
Dari hasil penelitian ini juga didapat apakah faktor yang mendorong para pendengar
tersebut dapat memotivasi para pendengar untuk selalu mendengarkan program-
program acara di RRI Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya beberapa faktor pendorong dalam
mendengarkan program acara berita di RRI Yogyakarta. Beberapa faktor tersebut
antara lain ialah faktor pesan, faktor media massa, faktor karakteristik nilai berita,
karakteristik bentuk berita, faktor dan faktor penyiarnya.

Kata Kunci: Faktor Pendorong, Berita radio, Pendengar (Paguyuban kru dan
Monitoring)

 

 


