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:

Di Era modernisasi ini seiring dengan mudahnya akses untuk mendapat informasi,
kurangnya pengawasan dalam pergaulan remaja menimbulkan dampak negatif.
Salah satunya adalah kenakalan remaja yang sebagian besar mengisi kolom berita
nasional dan menjadi perhatian seluruh kalangan. Masalah sosial yang sering
terjadi merupakan dampak dari kurangnya pengenalan diri. Sehingga dibutuhkan
sebuah motivasi dan solusi bagi remaja dalam menghadapi masalahnya. Dengan
mengangkat tema ini menjadi acara variety show “Radio On Tv - Counselor”,
diharapkan mampu memberikan motivasi dan solusi dari permasalahan yang
dihadapi remaja. Dan isi acara mampu tersampaikan kepada penonton dengan
penulisan naskah yang sesuai dengan format acara. Penulisan naskah disesuaikan
dengan study kasus dan konsultasi oleh ahlinya. Program ini diharapkan mampu
menjadi tontonan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penulisan alur dan
konsep yang mampu dinikmati.

Abstrak (Bhs.Inggris)

:

In this era of modernization along with easy access to information, lack of
supervision in the association teens have a negative impact. One is a juvenile
delinquency that fill most of the national news and the attention of all parties.
Social problem that often occurs is the impact of a lack of self-knowledge. So it
takes a motivation and solution for teens to face the problem. With this theme into
the variety show "Radio On Tv - Counselor", are expected to provide the
motivation and the solution of problems faced by teenagers. And the content of
the show is able to be conveyed to the audience by writing a script that matches
the format of the show. Writing a script tailored to the case study and consultation

by experts. The program is expected to be a spectacle that could benefit people
with writing groove and concepts could be enjoyed.
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Abstrak
Di Era modernisasi ini seiring dengan mudahnya akses untuk mendapat informasi,
kurangnya pengawasan dalam pergaulan remaja menimbulkan dampak negatif.
Salah satunya adalah kenakalan remaja yang sebagian besar mengisi kolom berita
nasional dan menjadi perhatian seluruh kalangan. Masalah sosial yang sering
terjadi merupakan dampak dari kurangnya pengenalan diri. Sehingga dibutuhkan
sebuah motivasi dan solusi bagi remaja dalam menghadapi masalahnya. Dengan
mengangkat tema ini menjadi acara variety show “Radio On Tv - Counselor”,
diharapkan mampu memberikan motivasi dan solusi dari permasalahan yang
dihadapi remaja. Dan isi acara mampu tersampaikan kepada penonton dengan
penulisan naskah yang sesuai dengan format acara. Penulisan naskah disesuaikan
dengan study kasus dan konsultasi oleh ahlinya. Program ini diharapkan mampu
menjadi tontonan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penulisan alur dan
konsep yang mampu dinikmati.
Kata Kunci : remaja, social life, radio on tv, viewable radio, konseling, counselor,
penulisan naskah, script writer
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