
 
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Selama kerja praktek, penulis menemukan bahwa teknik siaran program acara lunchbreak 

menggunakan teknik ad libitum, maka hasil dari magang tersebut yang dapat ditarik kesimpulannya 

adalah stasiun radio di frekuensi FM yang bergerak dalam bidang politik ,ekonomi,hiburan,dll, yang 

menuntut penyiarnya untuk menguasai beberapa bidang, baik sebagai penyiar maupun sebagai 

operator alat-alat studio.Radio sonora Surabaya tidak banyak menetapkan indikator kinerja. Hanya 

kedisiplinan, pengetahuan pekerjaan menurut bidang pekerjaan dan pencapaian target. serta teknik 

script reading, tergantung dari kemasan program acaranya. Teknik ad libitum digunakan dalam 

program acara yang sifatnya berinteraksi dengan pendengar.Sedangkan teknik script reading 

digunakan dalam program acara yang sifatnya memberikan informasi. 

 

4.2 Saran  

penulis ingin memberikan saran kepada pihak Radio Sonora dengan tujuan agar saran berikut menjadi 

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan operasional lainnya agar menjadi lebih baik 

lagi. berikut saran yang ingin penulis sampaikan:  

1.Radio Sonora perlu menentukan jadwal rapat redaksi rutin dengan tujuan agar segala pelaksanaan 

yang direncanakan dapat dipantau agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,  

2.melakukan evaluasi setiap akhir siaran sehingga setiap kesalahan dan kekurangan dari penyiar yang 

dapat menimbulkan gangguan dapat segera diatasi. 

3.Melihat banyaknya pendengar yang memberikan respons atau permintaan lagu via twitter dan sms, 

penulis menyarankan agar mengembangkan radio ini agar bisa didengar secara streaming lebih luas 

lagi di sekitar jawa timur,  

4.Sebaiknya, blog tersebut dimanfaatkan untuk mengisi beberapa informasi ringan ataupun informasi 

mengenai event, maupun program yang dimiliki Radio. Hal ini mungkin akan efektif mengenalkan 

kepada masyarakat maupun pemasang iklan dan di desain dengan background yang unik atau  

bermotif. 
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