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MOTTO 
 
 

Demi masa,  

SesuSesuSesuSesungngngnggggguhnya manusia dalam ( keadaan ) merugi, uhnya manusia dalam ( keadaan ) merugi, uhnya manusia dalam ( keadaan ) merugi, uhnya manusia dalam ( keadaan ) merugi,     
kecuali orang kecuali orang kecuali orang kecuali orang –––– orang  yang beriman  orang  yang beriman  orang  yang beriman  orang  yang beriman     

dan beramal salehdan beramal salehdan beramal salehdan beramal saleh    
dan saling nasihat menasihati ( dengan )dan saling nasihat menasihati ( dengan )dan saling nasihat menasihati ( dengan )dan saling nasihat menasihati ( dengan )    

kebenaran dan salingkebenaran dan salingkebenaran dan salingkebenaran dan saling    
menasihati ( dengan ) kesabaranmenasihati ( dengan ) kesabaranmenasihati ( dengan ) kesabaranmenasihati ( dengan ) kesabaran    

    
( QS AL ( QS AL ( QS AL ( QS AL –––– ‘ASHR [ 103 ]: 1  ‘ASHR [ 103 ]: 1  ‘ASHR [ 103 ]: 1  ‘ASHR [ 103 ]: 1 –––– 3 ) 3 ) 3 ) 3 )    
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Persembahan  
 
 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
 

1. Dunia yang fana ini, agar skripsiku menjadi inspirasi dan tidak hanya 
menjadi setumpuk kertas yang yang tersimpan, tertumpuk tak berguna di 
sudut gelap kampus 

 
2. Mamah....., mamah......, mamah yang telah mencucurkan setiap tetes air 

mata, keringat, harapan, ketangguhan, kesabaran, keperkasaan dan waktu  
Untuk menyayangiku dan untuk menunggu begitu lama  saat – saat yang 
sangat membanggakannya 
 

3. Papah tercinta, biarpun telah “ tiada “ dan tidak bisa menyaksikan anaknya 
menjadi sarjana.  tapi hingga saat ini aku masih yakin dia ada di dekatku 
Dengan cara yang berbeda 
 

4. Noraku tercinta seneng banget denger masnya bisa munaqosyah yang 
selalu memberikan doa buat masnya  yang gak lulus-lulus makasih ya, 
terusin afalannya 

 
5. Buat seseorang yang berusaha banget untuk membantu menyelesaikan 

skripsi yang begitu panjang (tapi terkadang bantuannya bukan 
menyelesaikan skripsi tapi malah bikin) Makasih banyak  ya Nok Ayu. 
 

6. Temen  - temen di Radio Rama Fm P. Kelik, Manan, Ryan, Arul, P. Tri, 
Sulis, Jaka. Terimakasih banyak atas suka duka selama 4 tahun kita 
berproses. Tapi maaf kita harus menempuh jalan yang berbeda. Ayo.. kita 
bersaing di udara Sekali di udara tetap di udara (Maaf Pinjem Punya 
Angkatan Udara). 

 
7. Temen – Temen Di Radio EMC Star Family Mas Oland Su Dayan        

Rini Su Tiono, Aisyah Dewantari, Ari Al – Farizi, Jhoni Hadiwinoto, 
Mba’ katrin, Mas Budi, Mas Iyok, Pak Slamet, pak ye. 

 
8. Juga buat almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

  
 
 



 v 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan pada Allah SWT, pemilik alam 

semesta yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia Nya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswatun 

hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta para keuarga dan sahabatnya. 

Penulis menadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbinga, dukungan 

dan bantuan dari berbagi pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oeh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada: 

1. Prof. H. M. Bhahri Ghazali, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kali Jaga Yogyakarta 

2. Dra. Evi Septiani TH, M.Si, selaku Ketua Jurusan KPI UIN Sunan Kali Jaga. 

3. Musthofa, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, sekaligus Pembimbing I, 

yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya demi penyelesaian 

skripsi ini. 

4. Khoiro Ummatin, M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah mengorbankan 

waktu dan tenaganya demi penyelesaian skripsi ini. 

5. Segenap dosen dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Tri Julianto, Selaku Penanggung jawab Radio Rama Fm, beserta jajarannya 

yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabatku semua di KPI angkatan 2003, terimakasih atas segala 

persahabatannya 

8. Semua pihak yang telah membantu penyeesaian skripsi ini yang tidak bisa 

penulis sebutkan semua. 

 



 vi 

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan mereka. Amin.... 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, 

karena itu, penulis berharap ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti 

lain. Terakhir penulis hanya bisa berharap, semoga skripsi ini bisa memberikan 

manfaat. Amin... 

 

 

Yogyakarta, 18 februari 2010 

Penulis 

 

 

Rifqi Baharudin El Mulaz 
 03210025 



 vii  

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN  JUDUL...............................................................................................i 

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING............................................ ............ii 

HALAMAN MOTTO.............................................................................................iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN.............................................................................iv 

KATA PENGANTAR.............................................................................................v 

DAFTAR ISI..........................................................................................................vii 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul............................................................................................1 

B. Latar Belakang Masalah...............................................................................3 

C. Rumusan Masalah........................................................................................6 

D. Tujuan Penelitian.........................................................................................6 

E. Kegunaan Penelitian.....................................................................................7 

F. Telaah Pustaka.............................................................................................7 

G. Kerangka Teoritik 

1. Segmentasi Radio 

a. Tujuan Melakukan Segmentasi…………………………………. 9 

b. Segmentasi Berdasarkan Generasi…………….…………………10 

c. Segmentasi Berdasarkan Tingkat Kesetian ……………………...10 

2. Program Radio  

a. Kriteria Acara……………………….…………………………..12 

b. Program Siaran………………………………….………………13 



 viii  

c. Perencanaan siaran.......................................................................15  

3. Pendengar fanatik...............................................................................16 

H. Metode Peneitian 

a. Jenis Metode Penelitian................................................................21 

b. Metode Pengumpulan Data..........................................................22 

c. Analisis Data................................................................................23 

BAB II: GAMBARAN UMUM  RAMA FM YOGYAKARTA 

1. Profil Program 

A. Program Acara Harian .........................................................................25 

B. Program Acara Mingguan ...................................................................31 

C. Live Program.......................................................................................32 

D. Komposisi Siaran.................................................................................29 

2. Profil Pendengar 

A. Karakteristik Pendengar.......................................................................34 

B. Segmentasi Pendengar.........................................................................34 

C. Data Pendengar....................................................................................35 

BAB III: PROGRAM RADIO RAMA FM TERHADAP PENDENGAR 

FANATIK 

A. Format Program Siaran Radio Rama Fm 

1. Menentukan format........................................................................37  

2. Menentukan pendengar..................................................................38 

B. Penentuan Program Radio  Rama Fm  

1. Menentukan judul program........................................................... 43 



 ix 

2. Memberikan isi / kontent yang islami............................................44 

3. Jam tayang......................................................................................45 

4. Menyusun secara terencana............................................................48  

C. Pendengar Fanatik Radio Rama Fm  

1. Latar belakang terbentuknya pendengar fanatik Radio Rama 

Fm..................................................................................................64 

2. Berbagai macam alasan yang mendasari pendengar setia kepada 

Radio Rama Fm.............................................................................66 

3. Kriteria pendengar fanatik.............................................................69  

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpuan................................................. ..........................................71  

B. Saran.....................................................................................................73 

C. Penutup.................................................................................................74 

 

DAFAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 



 
ABSTRAKSI 

 
 
 
Segmentasi adalah, proses mengelompokkan pendengar dalam kotak-kotak 
psikografis-sosiografis yang lebih homogen. Dalam buku pedoman Radio 
Rama Fm, segmentasi Radio Rama Fm ialah keluarga sakinah, yakni keluarga 
masyarakat yang mendambakan akhlaqul karimah, kedamaian, ketentraman 
dan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian formulasi program Radio 
Rama secara khusus diproyeksikan bagi mewujudkan citra Keluarga Sakinah, 
yang bersifat terbuka untuk umum bagi semua golongan dan lapisan 
masyarakat. Menurut J.B Wahyudi dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen 
Penyiaran, program adalah  susunan mata acara yang akan disiarkan, baik 
harian, mingguan, tengah-bulanan, bulanan, triwulan, tengah-tahunan dan 
tahunan. Khusus untuk Program siaran harian disebut rundown. 
Jadi yang dimaksud dengan Segmentasi Program  dalam skripsi ini adalah 
susunan mata acara yang diperuntukkan bagi suatu kalangan atau kelompok  
yang telah ditentukan. Sedangkan segmentasi pendengar bagi Radio Rama Fm 
adalah Keluarga Sakinah, yakni keluarga masyarakat yang mendambakan  
akhlaqul karimah, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan lahir dan batin. 
Siaran berasal dari kata “ Siar ”. Siar berarti menyebarluaskan informasi 
melalui pemancar. Sebagai output stasiun penyiaran yang dikelola oleh 
organisasi penyiaran, merupakan hasil perpaduan antara kreativitas manusia 
dan kemampuan sarana/alat. Radio Rama Fm adalah nama dari studio radio 
swasta, yang memiliki slogan “Media Penyejuk Qolbu Bersama Menggapai 
Ridlo Illahi” dengan misi menyampaikan informasi, membina keluarga 
sakinah dan memberikan pendidikan serta hiburan yang Ber-akhlaqul 
karimah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  
 
 

Untuk menghindari adanya salah penafsiran atau pemahaman makna judul 

skripsi:  “Segmentasi Program Dalam Siaran Radio Rama Fm Bagi 

Pendengar Fanatik”, maka penulis akan membatasi arti dan maknanya agar 

pemahaman dan pembahasan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, yaitu:  

1. Segmentasi Program 

Segmentasi adalah, proses mengelompokkan pendengar dalam kotak-

kotak psikografis-sosiografis yang lebih homogen1. Dalam buku pedoman 

Radio Rama Fm, segmentasi Radio Rama Fm ialah keluarga sakinah, yakni 

keluarga masyarakat yang mendambakan akhlaqul karimah, kedamaian, 

ketentraman dan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian formulasi 

program Radio Rama secara khusus diproyeksikan bagi mewujudkan citra 

Keluarga Sakinah, yang bersifat terbuka untuk umum bagi semua golongan 

dan lapisan masyarakat2.  

                                                

1 Masduki, Menjadi Broadcaster Profesional, (Yogyakarta: PT. LKiS  Pelangi Aksara 
Yogyakarta, 2004) hal. 20             

2 Kelik. D.S. Buku Pedoman Kepenyiaran Radio Rama Fm ( Jogjakarta: 2005) hal. 4 
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Menurut J.B Wahyudi dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen 

Penyiaran, program adalah  susunan mata acara yang akan disiarkan, baik 

harian, mingguan, tengah-bulanan, bulanan, triwulan, tengah-tahunan dan 

tahunan. Khusus untuk Program siaran harian disebut rundown.3 

Jadi yang dimaksud dengan Segmentasi Program  dalam skripsi ini 

adalah susunan mata acara yang diperuntukkan bagi suatu kalangan atau 

kelompok  yang telah ditentukan. Sedangkan segmentasi pendengar bagi 

Radio Rama Fm adalah Keluarga Sakinah, yakni keluarga masyarakat yang 

mendambakan  akhlaqul karimah, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan 

lahir dan batin. 

2. Siaran Radio Rama Fm 

Siaran berasal dari kata “ Siar ”. Siar berarti menyebarluaskan 

informasi melalui pemancar. Sebagai output stasiun penyiaran yang dikelola 

oleh organisasi penyiaran, merupakan hasil perpaduan antara kreativitas 

manusia dan kemampuan sarana/alat.4 Radio Rama Fm adalah nama dari 

studio radio swasta, yang memiliki slogan “Media Penyejuk Qolbu Bersama 

Menggapai Ridlo Illahi” dengan misi menyampaikan informasi, membina 

                                                                                                                                      

 

3 J.B Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1994). hal. 22 

 
4 Ibid, hal. 8 
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keluarga sakinah dan memberikan pendidikan serta hiburan yang               

Ber-akhlaqul karimah. Radio Rama Fm beralamatkan di Jl. KH. Ali Maksum 

378 Krapyak Yogjakarta. 

3. Pendengar Fanatik 

Pendengar menurut Masduki, adalah konsumen produk siaran. Mereka 

mengonsumsi sebuah produk siaran berdasarkan ketersediaan waktu dan akses 

yang mudah terhadap pesawat penerima siaran radio5. Sedangkan fanatik 

menurut kamus lengkap psikologi adalah suka/senang yang berlebihan  

terhadap sesuatu hal.6 Jadi yang di maksud dengan pendengar fanatik dalam 

skripsi ini adalah pendengar yang sangat suka/senang kepada Radio Rama 

Fm.  

Dari uraian tersebut, maka yang dimaksud dari “Segmentasi Program Dalam 

Siaran Radio Rama Fm Bagi Pendengar Fanatik” adalah penelitian yang mengkaji 

tentang  penetapan  sementasi dan program siaran pada Radio Rama Fm sehingga 

bisa memiliki pendengar yang  fanatik kepada Radio Rama Fm. 

B. LATAR BELAKANG MASALAH  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menciptakan 

berbagai kemudahan media komunikasi, sehingga informasi yang disalurkan 

dapat disebarluaskan pada masyarakat dalam waktu yang sangat cepat dengan 

daya jangkau  yang sangat luas. Radio merupakan salah satu media komunikasi 

                                                

5 Masduki, Op. Cit,  hal. 18 
6 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 30 
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yang efektif untuk menyampaikan berbagai informasi dan dapat juga digunakan 

sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Radio merupakan media yang memiliki jangkauan selektif terhadap 

segmentasi khayalak tertentu. Di Indonesia yang mempunyai tipe masyarakat 

agraris dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, radio menjadi solusi 

kebutuhan terhadap komunikasi yang dapat memacu perubahan masyarakat.  

Sebagai media, radio memiliki beberapa kekuatan seperti: 

1. Menjangkau jumlah khalayak sasaran yang besar pada waktu yang bersamaan. 

2. Menjangkau individu atau kelompok masyarakat yang hidup terpencil dan 

terpencar - pencar seperti kehidupan masyarakat agraris pada umumnya. 

3. Mengatasi berbagai kendala geografis. 

4. Mudah dimengerti, tidak memerlukan kemampuan membaca sehingga dapat 

dikonsumsi masyarakat yang tidak bisa membaca. 

Namun ada juga kelemahan radio, yaitu: 

1. Radio tidak dapat menayangkan gambar visual  

2. Radio menyiarkan informasi hanya sekelebat, sehingga pendengar kadang 

tidak memiliki waktu mencatat informasi yang penting dan tidak bisa 

meminta penyiar  untuk mengulanginya. 

3. Radio bersifat terbagi, artinya dalam satu wilayah tertentu mungkin terdapat 

20-30 stasiun Radio.7 

                                                

7 Masduki, Op. Cit,  hal. 15 
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Dari kekuatan dan kelemahan media radio, maka program sangatlah  

penting, karena akan berkaitan dengan segmentasi khalayak. Oleh karena itu perlu 

adanya program - program yang segmentasinya lebih jelas, lebih khusus dan lebih 

mengena. Susunan mata acara yang akan disiarkan, baik harian, mingguan, tengah 

bulanan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan, yang akan membidik 

satu komunitas atau suatu kelompok tertentu, sehingga diharapkan akan 

bermunculan pendengar-pendengar yang lebih fanatik kepada salah satu radio 

tertentu.8 

Radio Rama Fm adalah salah satu alternatif untuk mencari suasana yang 

amat sangat berbeda dari radio kebanyakan yang ada di Yogyakarta. Daya saing 

Radio Rama Fm dalam hal program yang lebih tersegment, adalah keunggulan 

utama dan merupakan perbedaan utama dari Radio Rama fm. Sedangkan 

keunggulan-keunggulan Radio Rama Fm dibandingkan dengan radio lainnya 

adalah: 

1. Khas dan Spesifik 

Dari sisi materi siaran, Radio Rama Fm memiliki contents acara dan 

program yang khas dan spesifik tentunya  akan lebih mengena kepada 

pendengar, karena pendekatannya lebih kepada hal-hal yang bernuansa religi, 

                                                                                                                                      

 
8 J.B Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1994). hal. 78 
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ini merupakan karakteristik Radio Rama Fm yang dapat dilihat dari program - 

program dan cara penyajian Radio Rama Fm yang sopan, ramah, santun, 

komunikatif dan tetap kontekstual. 

2. Segmented 

Dari karakteristik di atas, maka segmen utama Radio Rama Fm adalah 

keluarga sakinah, yakni keluarga masyarakat yang mendambakan akhlaqul 

karimah, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan lahir dan batin,.9  

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti seperti apakah program segmented 

Radio Rama Fm,  yang pada akhirnya bisa memunculkan pendengar-pendengar 

yang fanatik/setia. 

C. RUMUSAN MASALAH  

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu: 

1. Apa yang menjadi dasar penetapan  segment  pendengar Radio Rama Fm 

dalam program siarannya? 

2. Bagaimana menyusun program pendengar Radio Rama Fm yang fanatik 

berdasarkan segmentasi  yang telah ditetapkan? 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah  yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

                                                

9 Kelik. D.S. Op. Cit, hal. 5 
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1. Mengetahui dasar penetapan segmentasi pendengar Radio Rama Fm dalam 

program - program siarannya 

2. Mengetahui bagaimana program bagi  pendengar fanatik Radio Rama Fm 

berdasarkan segmentasi yang telah ditetapkan 

E. KEGUNAAN PENELITIAN  

1. Radio Rama Fm 

a. Sebagai masukan bagi Radio Rama Fm untuk mengembangkan program 

siarannya, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi pendengar  

yang  fanatik 

b. Sebagai sumber acuan untuk mengetahui karakteristik pendengar fanatik 

untuk suatu segmentasi acara 

2. Pengembangan Keilmuan  

a. Memberikan referensi bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam yang berminat mengadakan penelitian tentang segmentasi program.  

b. Sebagai pedoman bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam yang aktif dalam dunia kepenyiaran tentang  segmentasi program  

sehingga bisa memiliki pendengar yang  fanatik. 

F. TELAAH PUSTAKA  

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan 

beberapa penelitian yang membahas mengenai Segmentasi Program terhadap 

pendengar. Penelitian -  penelitian tersebut antara lain: 
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1. Skripsi yang disusun oleh Rizal, berjudul Strategi Segmentasi Dan 

Manajemen Program Radio Swasta Di Yogyakarta (Studi Kasus Deskriptif 

Strategi Segmentasi Dan Manajemen Program Prambors Jogja Radio) yang 

membahas programming di Prambors Jogja Radio dilaksanakan dengan 

melalui beberapa tahapan yang sistematis dengan dimulai dari aktivitas 

penelitian. Penelitian ini menjadi dasar bagi manajemen radio dalam 

mengarahkan konsep siaran sesuai dengan perkembangan yang salah 

satunya menyangkut karakteristik audience. Manajemen program 

(programming) yang dibuat oleh manajemen radio disesuaikan dengan 

target segment dengan meneliti berdasarkan hasil survey.10  

2. Skripsi yang disusun oleh Erni Wahyuningsih, berjudul Strategi Manajemen 

Program Siaran Radio Dalam Menarik Pendengar (Studi Deskriptif 

Program Siaran Di RSPD Klaten) yang membahas strategi yang diterapkan 

di RSPD mengenai penyusunan program acara sesuai dengan segmentasi 

pendengar yaitu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa RSPD sudah 

menerapkan dan melakukan suatu manajemen melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk menarik pendengar 

serta mencapai tujuan strategi manajemen yang dilakukan oleh RSPD dalam 

                                                

10 Rizal, dalam skripsi Strategi Segmentasi Dan Manajemen Program Radio Swasta Di 
Yogyakarta (Studi Kasus Deskriptif Strategi Segmentasi Dan Manajemen Program Prambors Jogja 
Radio), 2006 
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menarik pendengar memperhatikan sumberdaya manusia, sasaran pendengar 

dan implementasi program siaran.11 

Berdasarkan dua penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

aspek yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada cakupan program 

segmented dan pendengar yang lebih khusus. Jadi dalam penelitian ini, tidak 

hanya membahas tentang program, akan tetapi juga segmentasi. Sedangkan 

pembahasan tentang pendengar, penulis lebih khusus mengarah pada pendengar 

fanatik 

G. KERANGKA TEORI  

1. Segmentasi Radio  

a. Tujuan Melakukan  Segmentasi  

Meski para marketer mempunyai maksud yang berbeda dalam 

melakukan segmentasi pasar, segmentasi mempunyai tujuan utama yang 

sama yaitu melayani konsumen lebih baik dan memperbaiki posisi 

kompetitif perusahaan dengan mengandalkan pengelompokkan pendengar 

dalam kotak-kotak psikografis-sosiografis yaitu pengelompokkan 

berdasarkan kejiwaan  dan  sosial kemasyarakatan di suatu daerah. 

Setidaknya ada lima  keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

melakukan segmentasi  yaitu: 

1) Mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar  

                                                

11 Erni Wahyuningsih, dalam skripsi berjudul Strategi Manajemen Program Siaran Radio 
Dalam Menarik Pendengar (Studi Deskriptif Program Siaran Di RSPD Klaten), 2006 
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2) Menganalisis pasar 

3) Menemukan peluang  

4) Menguasai posisi yang superior dan kompetitif 

5) Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. 

b. Segmentasi Berdasarkan Tingkat Kesetian (Loyalitas Konsumen) 

Segmentasi juga dapat dilakukan berdasarkan tingkat kesetiaan 

konsumen. Segmentasi cara ini penting dipahami oleh para produsen yang 

sering diganggu para pendatang baru yang sering menggoda konsumennya 

dengan berbagai hadiah seperti piring, gelas, cincin, berlian dan 

sebagainya. Kadang - kadang dapat ditemui konsumen yang setia, tetapi ia 

ingin coba-coba produk lain sesekali, karena produk itu sedang 

menawarkan hadiah. Setelah selesai bulan promosi, ia akan kembali lagi 

kepada produsen yang lama. Konsumen ini dapat dikelompokan sebagai 

konsumen yang setia.12  

2. Program Radio 

Menurut J.B Wahyudi dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen 

Penyiaran. Program adalah  susunan mata acara yang akan disiarkan, baik 

harian, mingguan, tengah bulanan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan 

                                                

12 Rhenald Kasali, Membidik Pasar Indonesia Segmentasi, Targeting, Positioning, (Jakarta: 
Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta , 2001). hal. 103 
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tahunan. Khusus untuk Program acara harian disebut rundown.13 Perencanaan 

dapat dikatakan baik, apabila mampu merencanakan susunan mata acara tiga 

sampai enam bulan ke depan tanpa ada perubahan jadwal maupun materi yang 

akan disiarkan. Bila ada perubahan, maka secara dini harus diinformasikan 

kepada khalayak. Materi mata acara (program), baik yang diperoleh melalui 

produksi sendiri, produksi kerjasama, atau melalui pembelian dari production 

house, harus direncanakan secara matang kapan akan disiarkan. Bila mata 

acara yang akan dibuat adaah mata acara unggulan, maka perlu dipromosikan 

melalui berbagai media massa yang ada, misalnya booklet, poster dan  melalui 

media cetak.  

Tiap mata acara (program), harus memenuhi beberapa  unsur yang ada 

antara lain: 

a. Kriteria Acara 

Agar acara yang disiarkan menarik, ada beberapa petunjuk yang 

dapat dijadikan sebagai patokan. Sasarannya harus jelas, acaranya harus 

spesifik, memiliki keutuhan, beragam, waktu siar yang tepat, orisinil, 

kualitas terjaga, di samping bahasanya harus sederhana. 

 

 

                                                

13 Wahyudi J.B, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1994). hal. 22 
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1. Acara harus sesuai sasaran  

Pastikan siapa sasaran yang akan dituju. Hal ini penting untuk 

memudahkan pengelola siaran dalam mengelola bahan siaran. 

2. Acara harus spesifik  

Isi acara hendaknya membahasa materi yang khusus hanya 

pada satu topik yang dibahas secara menyeluruh. 

3. Acara harus utuh  

Pembahasan materi, juga harus terjaga dengan baik, tidak 

keluar dari konsep yang telah di patok. Mulai dari pengantar, 

permasalahan, pembahasan, dan penyelesaian masalah secara 

sistematis.  

4. Kemasan acara harus bervariasi  

Acara yang dikemas harus dalam bentuk yang bervariasi. 

Variasi dapat ditampilkan dalam dua bentuk yaitu dialog dan monolog.  

5. Acara harus ditempatkan pada waktu yang tepat  

Pengelola program harus yakin bahwa waktu yang dipilih 

untuk penyiaran suatu acara sudah tepat. 

6. Acara harus orisinil  

Penyelenggara siaran harus menyajikan acara yang benar-benar 

hasil kerja tim kreatif studio, bukan tiruan. 

7. Acara harus disajikan dengan kualitas baik  
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Mutu teknik suatu acara ikut menentukan sukses atau tidaknya 

acara di pasar. Pendengar selalu menuntut hasil yang prima tanpa 

noise (gangguan).  

8. Acara  harus disajikan dengan bahasa sederhana.  

Gunakan bahasa yang sederhana, artinya bahasa yang dipakai 

sehari-hari. Jangan disajikan acara dengan bahasa ilmiah, kata-kata 

asing atau kata - kata baru.14 

b. Program Siaran 

Siaran Radio mempunyai beberapa jenis program  yang dapat 

dikelompokkan sesuai dengan segmentasi pendengar, antara lain:  

1. Musik  

Sejarah Radio siaran identik sebagai media sosialisasi musik ke 

indera telinga. Radio adalah media hiburan dan musik menjadi menu 

utamanya.  

2. Berita dan Informasi  

Berita kian menjadi program dominan di Radio seiring makin 

terbukanya iklim ekonomi dan politik yang mengakibatkan kesadaran 

kritis di kalangan pendengar.  

Dua model kemasan berita Radio adalah: 

                                                

14 Moeryanto Ginting Munthe, Media Komunikasi Radio, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1996). hal.58 
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a. Langsung (live report) dari lokasi peristiwa, baik untuk acara 

hiburan maupun peristiwa politik dan kriminal. 

b. Rekaman (record) kemudian disiarkan secara khusus di Radio pada 

jam tertentu. 

3. Bertutur Interaktif 

Bertutur yaitu “melirik” naskah sebagai panduan improvisasi 

bicara. Selain memutar musik, Radio juga kerap menyajikan berbagai 

acara tuturan interaktif yang melibatkan pendengar seperti permintaan 

lagu (song request), curahan hati, kuis hingga perbincangan bebas, 

akan tetapi harus sesuai dengan krieri kepenyiaran yang ada.  

4. Diskusi Publik  

Radio menjadi arena untuk menyampaikan gagasan dan kritik 

terhadap situasi sosial, ekonomi, dan politik. Perencanaan siaran yang 

cerdik menangkap peluang dengan menyuguhkan beragam acara 

diskusi publik seputar masalah kesehatan, seksualitas, isu narkoba, 

dinamika elite politik dll.15  

c. Perencanaan siaran  

Untuk kesempurnaan produksi dan penyajian siaran, perlu 

dilakukan perencanaan sebagai berikut: 

1. Rencana Siaran Bulanan  

                                                

15 Masduki,  Op. Cit,  hal. 39 
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Acara bulanan hanya disusun hanya pada garis besarnya saja. 

Setiap jenis mata acara ditentukan oleh staf siaran dalam suatu 

pertemuan yang khusus untuk membahas kesempurnaan produksi 

siaran. Peninjauan terhadap produksi siaran ini biasanya dilakukan 

setiap tiga bulan sekali. 

2. Rencana Siaran Mingguan  

Rencana Siaran Mingguan meliputi acara siaran selama tujuh 

hari, dimulai hari minggu dan diakhiri hari sabtu. Acara ini merupakan 

penjabaran dari rencana siaran bulanan. Judul dan jenis serta 

penyelenggaraannya sudah dicantumkan karena segalanya sudah pasti.  

3. Rencana Siaran Harian  

Merupakan penjabaran dari rencana siaran mingguan, yang 

lengkap terperinci dari menit ke menit mulai dari pembukaan sampai 

penutup siaran. Rencana siaran harian merupakan naskah pegangan 

penyiar dan operator, sehingga produk siaran yang keluar merupakan 

hasil kerja dari penyiar dan operator. 

  Dalam naskah (script) itu antara lain mencantumkan: 

a. Judul acara, penyelenggara dan pimpinan atau produser 

b. Nama lagu disertai band yang memainkannya, pencipta lagu dan 

penyanyinya. 

c. Jenis penyajiannya, apakah siaran langsung atau melalui kaset 

d. Nama penyiar 
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e. Nama operator16 

3. Pendengar Fanatik  

Keefektifan media penyiaran radio tergantung kepada seberapa banyak 

pendengar yang menikmati dan mendengarkan program-program radio. Tidak 

ada system penyiaran radio yang dapat bertahan tanpa pendengar. Pendengar 

merupakan orang-orang yang loyal dan sangat bersahabat, di banyak kasus, 

para pendengar ini memiliki rasa kekeluargaan yang sangat kuat terhadap 

stasiun radio yang mereka dengarkan. Tetapi jika sebuah stasiun radio ini 

tidak memuaskan pendengarnya, para pendengar akan segera mematikan 

gelombang tersebut. Mereka akan segera berpindah kegelombang radio yang 

lainnya. 

Pendengar radio terbagi menurut beberapa segmen. Mereka menjadi 

pendengar setia atas format suatu siaran, disamping ada khalayak setia yang 

sangat loyal terhadap sebuah stasiun penyiaran radio, akan cenderung 

melakukan pilihan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta selera mereka 

masing-masing. Tetapi, bisa saja pendengar tersebut hanya loyal terhadap satu 

mata acara pada stasiun penyiaran radio tersebut. Oleh karena itu, batasan 

                                                

16 Onong Uchjana Efffendy. Radio Siaran Teori Dan Praktek, ( Bandung, Penerbit Alumni, 
Bandung 1978) Hal. 117 
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pendengar radio dibedakan berdasarkan suka atau tidak suka pada program 

siaran yang ditawarkan oleh stasiun penyiaran radio.17 

Teori psikologi umum telah merumuskan konsep persepsi pendengar 

yang didasarkan pada perbedaan kepribadian individu. Setiap orang akan 

menanggapi isi penyiaran radio berdasarkan kepentingan mereka disesuaikan 

dengan kepercayaan serta nilai-nilai sosial mereka. Atas dasar pengakuan tiap 

individu tidak sama perhatiannya, kepentingannya, kepercayaannya maupun 

nilai-nilainya maka dengan sendirinya selektifitas mereka terhadap 

komunikasi penyiaran radio berbeda. 18  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] kata ‘fanatik’ diartikan 

sebagai “teramat kuat kepercayaan [keyakinan] terhadap ajaran [politik, 

agama, dsb]”. Fanatik biasanya tidak rasional, oleh karena itu argumen 

rasional susah digunakan untuk meluruskannya. Fanatisme dapat disebut 

sebagai orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat 

sesuatu antara lain: 

a. Menempuh sesuatu atau memberi sesuatu 

b. Dalam berfikir dan memutuskan 

c. Dalam mempersepsi dan memahami sesuatu 
                                                

17 Harley Prayudha, “ RADIO” Suatu Pengantar Untuk Wacana dan Praktik Penyiaran, 
(Malang: Bayu media Publishing, 2004). hal. 120 

 
18 Ibid. hal.121 
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d. Dalam merasa.19 

Fanatisme dapat dijumpai di setiap lapisan masyarakat, di negeri maju, 

maupun di Negeri terbelakang, pada kelompok intelektual maupun pada 

kelompak awam, pada masyarakat beragama maupun pada masyarakat atheis. 

Ada beberapa teori yang melatar belakangi munculnya sikap fanatisme dalam 

kehidupan manusia antara lain: 

1. Sebagian ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa sikap fanatik itu merupakan 

sifat natural (fitrah) manusia, dengan alasan bahwa pada lapisan 

masyarakat manusia di manapun dapat dijumpai individu atau kelompok 

yang memilki sikap fanatik Dikatakan bahwa fanatisme itu merupakan 

konsekwensi logis dari kemajemukan, karena sikap fanatik tak mungkin 

tanpa didahului perjumpaan dua kelompok sosial. Dalam kemajemukan 

itu manusia menemukan kenyataan ada orang yang segolongan dan ada 

yang berada di luar golongannya. Kemajemukan itu kemudian 

melahirkan pengelompokan "in group" dan "out group". Fanatisme 

dalam persepsi ini dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap orang-

orang yang sefaham, dan tidak menyukai kepada orang yang berbeda 

faham. Ketidak sukaan itu tidak berdasar argumen logis, tetapi sekedar 

                                                

19 Agussyafii, Psikiologi Fanatik, 24 agustus2006,  www.mail-archive.com 
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tidak suka kepada apa yang tidak disukai (dislike of the unlike). Sikap 

fanatik itu menyerupai bias dimana seseorang tidak dapat lagi melihat 

masalah secara jernih dan logis, disebabkan karena adanya kerusakan 

dalam sistem persepsi  

2. Mengatakan bahwa fanatisme bukan fitrah manusia, tetapi merupakan 

hal yang dapat direkayasa. Alasan dari pendapat ini ialah bahwa anak - 

anak, di manapun dapat bergaul akrab dengan sesama anak-anak, tanpa 

membedakan warna kulit ataupun agama. Anak-anak dari berbagai jenis 

bangsa dapat bergaul akrab secara alami sebelum ditanamkan suatu 

pandangan oleh orang tuanya atau masyarakatnya.20 

Tujuan utama pendengar radio adalah mendengarkan isi program yang 

mampu memuaskan kebutuhan mereka pada waktu tertentu. Agar mampu 

memuaskan kebutuhan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara 

lain: 

1. Menentukan program yang tepat sasaran dan lebih spesifik sesuai dengan 

sasaran pendengar yang akan dituju. 

2. Program harus disusun dengan sebaik mungkin agar dapat mengambil 

segment pendengar yang belum diambil oleh pesaing. 

                                                

20 Mubarok – Institute.blogspot.com 
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3. Menentukan jenis program yang sesuai dengan segment pendengar seperti 

musik, berita, bertutur interaktif dan diskusi, agar pola komunikasi 

pendengar dan radio bisa terjaga.  

Dari beberapa kriteria tersebut diharapkan akan banyak pendengar 

yang puas dengan sajian program, karena yang mereka butuhkan bisa 

didapatkan, mendapatkan ketenangan batin dan pendengar mulai 

mempunyai komunitas atau kelompok-kelompok sosial antar pendengar 

radio. Dalam proses ini pendengar akan berfikir, merasakan  dan percaya 

dengan program-program yang disampaikan. Dari semua proses ini maka 

akan muncul pendengar fanatik, pendengar yang mempunyai kepercayaan 

yang kuat akan program-program yang disampaikan bahkan akan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendengara fanatik sangat dibutuhkan oleh sebuah radio, karena 

pendengar fanatik dapat menjadi tolak ukur eksistensi radio. Beberapa 

kriteria pendengar fanatik adalah: 

1. Loyal 

2. Bersahabat 

3. Mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat tinggi  

4. Selalu setia mendengarkan satu radio atau satu mata acara saja    

5. Terkadang, memandang  sesuatu hal sudah tidak menggunakan pikiran 

jernih lagi, melakukan hal-hal di luar batas kewajaran 
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H. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah mengunakan data. Adapun 

langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data. 

Adapun yang dijadikan sebagai Sumber Data adalah: 

1. Direktur Radio Rama Fm 

Alasan  mengambil  Direktur Radio Rama Fm  ini  karena  orang  yang 

paling mengetahui sejarah dan seluk-beluk Rama Fm, sebagai sumber 

acuan adanya  pendengar fanatik. 

2. Program Director Radio  Rama Fm. 

Program Director merupakan orang yang paling bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan perencanaan program siar. 

3. Penyiar Radio Rama Fm 

Penyiar merupakan orang yang paling paham dan mengerti dalam 

pelaksanaan proses siaran karena penyiar adalah pengendali secara 

langsung proses dari awal hingga berakhirnya siaran radio selain itu 

pentiar adalah orang yang paling berperan dan berpengaruh dalam 

proses membentuk pendengar fanatik. 

4. Pendengar Radio Rama Fm  

Pendengar adalah konsumen penyiaran dan fokus utama dalam 
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penelitian tentang pendengar fanatik. 

b. Sedangkan fokus penelitian (sesuatu yang ingin diteliti) dari Radio ini 

adalah:  

Segmentasi program yang disajikan oleh Rama Fm bagi  pendengar 

fanatik  

2. Metode Pengumpulan Data. 

Dalam usaha pengumpulan data yang dianggap relevan dengan obyek 

penelitian maka diperlukan adanya metode pengumpulan data. Adapun 

metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Interview 

Metode ini diperuntukkan untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya secara langsung kepada responden (informan).21 Interview adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Dalam tahap ini, model interview 

yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yakni pada interview ini 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sudah dipersiapkan 

secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampaian pertanyaan 

tersebut dilangsungkan secara bebas.  

Interview dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang program, materi 

siaran, jenis musik, kepada kepala program. Sedangkan interview kepada 

                                                

21 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), Metode Penelitiain Survai, (Jakarta: LP3ES, 
1989) hal. 192 
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pendengar Rama Fm dilakukan untuk mendapatkan data tentang pendengar 

fanatik dan menentukan kriteria pendengar fanatik. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data tentang hasil pelaksanaan program 

kerja, struktur organisasi, sejarah berdirinya dan tata tertib penyiaran. 

c. Metode Observasi 

Yang dimaksud dengan metode observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.22 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-

partisipan, penulis tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh para pelaksana atau obyek yang diteliti. Metode ini digunakan dengan 

melihat secara langsung pelaksanaan siaran Radio Rama Fm 

3. Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan adalah model Spradley. Model 

ini tidak lepas dari keseluruhan proses penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif  kualitatif, yaitu digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat.23 Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan 

mencoba menganalisa kerangka teori tentang segmentasi program bagi 

                                                

22 Nur Syam, Metodologi Penelitian Sketsa Pemikiran Pengembangan Ilmu Dakwah, 
(CV.Ramadhani), hal. 108 

23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 
hal. 269 
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pendengar fanatik pada Radio Rama Fm dengan fakta-fakta yang ada di 

lapangan.  

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa data 

tersebut sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari hasil interview, 

observasi dan dokumentasi. 

b. Menyusun seluruh data yang sesuai dengan urutan pembahasan yang telah 

direncanakan. 

c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap kerangka teori tentang 

segmentasi program bagi pendengar fanatik pada Radio Rama Fm  dengan 

fakta-fakta yang ada di lapangan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data antara kerangka 

teori dengan observasi di lapangan dapat disimpulkan antara lain: 

Segmentasi yang ada pada Radio Rama Fm adalah salah satu 

keunggulan yang dipunyai, karena Radio Rama Fm mempunyai segmentasi 

yang sangat jelas yaitu keluarga, dengan formulasi keluarga sakinah yang 

mengusung semangat keagamaan, sehingga untuk menentukan format, 

menentukan pendengar dan menentukan sponsor menjadi lebih mudah.  

Radio Rama Fm juga sudah menerapkan berbagai macam teknologi 

yang menunjang program siaran mengikuti prkembangan zaman mulai dari 

menggunakan komputer, website www.ramanews.com yang tentunya semua 

itu untuk memberika pelayanan yang terbaik untuk pendengar Radio Rama 

Fm. 

Pemilihan segmen yang tepat pada Radio Rama Fm yaitu segmen 

radio islami memberikan keunggulan tersendiri karena radio pertama yang 

mengambil segmen tersebut di Yogyakarta (memang sebelumnya ada radio 

yang mengambil segmen yang hampir sama akan tetapi kurang terfokus hanya 

pada satu segmen saja) dan bisa di bilang radio yang berkonsep radio islami 

hanya ada dua di Yogyakarta, sehingga daya saing dan pangsa pasarnya 
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menjadi amat sangat bagus, dan dengan segment islami yang di bawa oleh 

Radio Rama Fm semakin memudahkan untuk mendapatkan pendengar-

pendengar yang setia dalam hal ini fanatik, karena ikatan batin, emosional 

radio yang bersegment islami lebih kuat dari radio segmen lainnya. Karena 

juga mengusung agama sebagai dasarnya, yang kita semua tau agama adalah 

jalan hidup, penerang jiwa dan juga sebagai panutan manusia. Oleh karena hal 

itulah keunggulan yang dimiliki dalam mencari atau mendapatkan pendengar 

yang fanatik terhadap Radio Rama Fm. Memang dalam prakteknya tidak 

semudah yang di kemukakan karene Radio Rama Fm juga masih mempunyai 

pesaing, yang terkadang mempunyai program–program yang lebih menarik 

dari pada Radio Rama Fm seingga seringkali mereka pindah ke radio yang 

lainnya, akan tetapi pada akhirnya mereka akan kembali kepada Radio Rama 

Fm  hal ini telah di buktikan dengan pernyataan beberapa pendengar yang 

menyatakan bahwa mereka juga sering mendengarkan Radio lain yang 

segmentasinya serupa akan tetapi tidak lama karena mereka sudah setia 

dengan Radio Rama, dan mendengarkan  Radio lain hanya sebatas selingan 

saja) 

Penentuan segmen Radio Rama Fm berpengaruh pada program Radio 

Rama Fm yang  memang hampir mendekati ideal dalam berbgai macam 

program yang ada mulai dari siaran kata, request lagu, talk show hingga 

reportasi. Dalam segi menentukan kriteria dalam membuat program Radio 

Rama Fm bisa dikatakan sudah termasuk baik akan tetapi yang perlu 
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diperhatikan adalah pengemasannaya yang kurang variatif sehingga pendegar 

Radio Rama Fm cenderung bosan dengan program yang di sampaikan. 

Selain kurang variatif kurang ada inovasi dalam membuat program, 

semua itu dipicu karena Radio Rama Fm tidak mempunyai rencana siar yang 

baik. Karena rencana siar Radio Rama Fm hanya menyesuaikan dengan 

kebutuhan. Bukan karena sudah terencana sebelumnnya, sehingga banyak 

acara yang tidak tertata tidak tergarap dengan baik. 

Terdapat satu hal yang memberikan kejutan dalam penelitian ini 

adalah pendengar fanatik Radio Rama Fm, karena tidak disangka – sangka 

masih ada pendengar yang   benar – benar fanatik. Mengingat keadaan Radio 

Rama Fm yang dari tahun ketahun terus mengalami penurunan kualitas dari 

berbagai segi. Walaupun pendengar mengetahui berbagai permasalahan yang 

terjadi pada Radio Rama Fm akan tetapi mereka tetap setia tetap 

mendengarkan, terkadang mereka juga sering memberikan semangat, doa dan 

bahkan memberikan saran atau ide dalam bagaimana membuat program yang 

ada dan juga tentang pengelolaan Radio Rama Fm. 

 

 

B. SARAN 

Segmentasi yang diambil oleh Radio Rama Fm memang sudah tepat 

akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 
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1. Perlu diperluas sasaran pendengar Radio Rama Fm, karena segmentasi 

Radio islami tentunya bisa membidik semua golongan, status 

masyarakat di Yogyakarta. Jadi tidak hanya fokus pada kelompok 

masjid – masjid saja atau kelompok majelis taklim.  

2. Memperluas pangsa pasar dalam menjaring iklan / sponsor jangan 

hanya terfokus pada prodak yang berbau islami. Bisa diperluas lagi 

asalkan tidak menyalahi peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Lebih meningkatkan lagi penggunaan fasilitas penunjang yang 

berbasis teknologi informasi, karena kita harus menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman seperti facebook, friendster, Radio streaming, 

blog dll. Karena sementara ini Rama Fmhanya menggunakan website, 

www.Ramanews.com. 

C. PENUTUP 

Alhamdulilah dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya, maka selesailah penelitian ini dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “ SEGMENTASI PROGRAM DALAM SIARAN 

RADIO RAMA FM BAGI  PENDENGAR  FANATIK ”. 

 Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa limpahan rahmat dan karunia 

yang tiada habisnya. 
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Dengan segala kerendahan hati, peneliti akui masih banyak kekurangan 

yang terdapat di dalam skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan 

kemampuan peneliti dalam mengolah data yang ada. Namun dengan demikian 

telah diusahakan ke arah kesempurnaan agar dapat menghasilkan tulisan yang 

baik dan berkualitas. Sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk 

membangun demi perbaikan ke depan. 

Akhir kata hanya do’a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

peneliti ucapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

peneliti dan umumnya bagi para pembaca semuanya serta pihak-pihak yang 

membutuhkan. Amin.  
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INTERVIEW GUIDE 

 

Untuk Direktur Radio Rama Fm  

1. Apa tujuan radio rama fm?  

2. Apa saja yang menjadi ruang lingkup penyiaran radio rama fm? 

3. Bagaimana kriteria program radio rama fm? 

 

Untuk Pendengar Rama Fm  

1. Dari mana mengetahui tentang radio rama fm?  

2. Mengapa ingin mendengarkan radio rama fm? 

3. Berapa jam dalam sehari mendengarkan radio? 

4. Program apa yang digemari? 

5. Apakah pernah sms? 

6. Berapa kali dalam sehari? 

7. Apakah pernah Telepon? 

8. Berapa kali dalam sehari  

9. Pada saat mendengarkan radio rama apakah mendapatkan ketenangan? 

10. Pernahkah menerapkan apa yang disampaikan oleh radio rama? 

11. Apakah pada saat radio rama tidak mengudara pendengar merasa sangat 

kehilangan? 

12. Pada saat tidak mendengarkan radio rama dalam jangka waktu lama 

apakah pendengar merasakan kerinduan yang amat mendalam? 

13. Pernakah memberi saran dan masukan kepada radio rama? 



14. Seberapa sering? 

15. Pernahkah memberikan bantuan kepada radio rama? 

16. Seberapa sering pendengar mengikuti kegiatan radio rama? 

17. seberapa sering berkunjung ke studio radio rama? 

18. Apakah pendengar kenal kepada para penyiar? 

19. Pernahkan saling bertemu dengan sesama pendengar? 
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Tempat/tanggal lahir  : Jember, 5 Agustus 1985 
Jenis kelamin   : Laki – laki  
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Telp    : 085228201115 
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DATA PENDIDIKAN  
Tahun 1991 – 1997   : SDN Palimanan – Cirebon  
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PENDIDIKAN INFORMAL 
   
♦ TRAINING PENYIAR BARU RADIO RAMA FM  
♦ TRAINING OPERATOR RADIO RAMA FM  ( PENGOPRASIAN 

RADUGA DAN TEKNIS PERANGKAT RADIO ) 
♦ WORKSHOP LIVE SKILL HIDUP MANDIRI ( MATERI: MULTIMEDIA ) 
♦ WORKSHOP RADIO UIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA   
♦ TRAINING REPORTER RADIO RAMA FM  
    
 
 
KEMAMPUAN PRIBADI 
 

• Menguasai Computer (MS Office) 
• Menguasai Program Radio ( Raduga ) 
• Mampu Mengoprasikan Cool Edit  
• Menguasai Bahasa Inggris Pasif 
• Mampu bekerja dalam team dan mampu menjadi team leader 
• Mampu bekerja keras dan memotivasi diri sendiri 



PENGALAMAN KERJA 
 
� PENYIAR RADIO KOMUNITAS RASIDA FM UIN SUNAN KALIJAGA 

JOGJA 
� OPERATOR RADIO RAMA FM 
� PENYIAR RADIO RAMA FM 
� KEPALA PENYIAR RADIO RAMA  
� VOICE OVER ( PENGISI SUARA UNTUK IKLAN ) RADIO RAMA FM  
� MC WORKSHOP LINUX AKPRIND 
� MC DISKUSI PUBLIK LPM “ARENA” UIN SUNAN KALIJAGA  
� MC PRESENTASI NEWTREND  
� MC PEMBUKAAN SMP INTERNASIONAL PP. ALI MAKSUM 

KRAPYAK 
� MC GRAND OPENING BMT EL BUMI UNIT 378 PANEMBAHAN  - YK 
� MC GRAND OPENING “SK LIFE STYLE” ELMATHEANA 
� REPORTER RADIO RAMA FM  

� LIVE REPORT KUNJUNGAN RI 1 KE PENGUNGSIAN WARGA 
BENCANA GUNUNG MERAPI 

� LIVE REPORT JOGJA ISLAMIC TRADE FAIR 2005  
� LIVE REPORT KUNJUNGAN RI 2 PLAYEN GUNUNG KIDUL 
� LIVE REPORT DIALOG PUBLIK KERJASAMA UMY DAN JASA 

RAHARJA  
� HUMAS PENERIMAAN SISWA BARU SMP INTERNASIONAL PP. ALI 

MAKSUM KRAPYAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Hormat saya, 
 
 
 
 

 
 

RIFQI BAHARUDIN EL MULAZ 
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