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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTO 

 

“Hidup bukanlah sebuah pemutar musik dimana kamu bisa memilih apa yang  

ingin dimainkan, hidup adalah sebuah radio dimana kamu harus  

menikmati apa yang dimainkan.” 

(Zayn Malik) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada almarhum dan almarhumah kedua orang 

tuaku, ayah sambungku, kakak sulungku, om, tante, dan nenek ku. Karena  

berkat ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah henti, suport  

semangat yang tak pernah berhenti. Serta untuk orang-orang  

terdekatku yang aku sayangi, dan juga almamater biru  

kebanggaanku.” 
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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana menggambarkan tentang 

tingkat tinggi rendahnya minat remaja terhadap siaran radio Pro 2 RRI Palembang 

setelah munculnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Maka judul 

skripsi ini  adalah Strategi Komunikasi Radio Republik Indoensia (RRI) Pada Pro 2 

dalam Meningkatkan Minat Dengar Remaja di Palembang. Dengan tiga pokok 

rumusan masalah yakni, bagaimana srategi komunikasi RRI pada Pro 2 dalam 

meningkatkan minat dengar remaja di Palembang, apasaja kendala dan peluangnya, 

serta apakah strategi yang dilakukan tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan RRI pada Pro 2 dalam 

menigkatkan minat dengar remaja serta kendala peluangnya dan sudah tepat sasaran 

remaja atau belum. Jenis penelitiannya ialah kualitatif deskriptif, dengan metode 

penelitian yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

bersumber dari data primer dan sekunder yaitu dari pihak RRI dan kalangan remaja, 

dari beberapa metode tersebut lalu dianalisa dengan tenik analisa deskriptif, yaitu 

dengan cara menguraikan data hasil penelitian, kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan RRI yaitu dengan 

teori SMCR dan SOR. Dan untuk mengetahui kendala dan peluangnya yaitu melalui 

analisis SWOT. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah strategi komunikasi yang 

dilakukan Pro 2 RRI Palembang yaitu dengan melakukan siaran off air dan on air di 

berbagai tempat destinasi wisata, serta di sekolah dan kampus, dan juga dalam 

pengemasan program acara yang menarik bahkan strategi dalam penyampaian siaran 

oleh penyiar juga sangat mendukung dalam meningkatkan minat dengar remaja 

kepada siaran Pro 2 RRI Palembang. RRI tidak mengalami kendala akibat kemajuan 

di bidang tekonologi komunikasi dan informasi, justru hal tersebut menjadi peluang 

bagi RRI untuk memperluas jangkauan siaran dengan melalui siaran streaming di 

media sosial. Karena hal itu dapat memudahkan masyarakat khusunya remaja untuk 

mendengarkan siarang Pro 2 RRI Palembang dimanapun dan kapanpun. Maka dari 

hasil tersebut dapat dikatakn bahwa strategi yang dilakukan RRI sudah tepat sasaran 

remaja.  
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