
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa adalah teknologi media yang ditujukan untuk mencapai 

masyarakat luas. Elektronik media mentransmit informasi melalui media elektronik 

seperti televisi, radio, film, cd maupun dvd. Selain media elektronik, media massa 

yang lain adalah media cetak dimana masyarakat mendapatkan informasi dalam 

bentuk koran, buku, majalah, brosur dan pamflet.  Organisasi atau perusahaan yang 

mengelola atau mengontrol teknologi ini, televisi, radio stasiun, maupun penerbit 

koran dan buku selain menyampaikan informasi, mereka juga memberikan kontribusi 

dalam terbentuknya nilai atau norma-norma, kepercayaan, pendapat dan tingkah laku 

dalam masyarakat luas. Menurut Chegg. Com “sociologist study of mass media 

especially to see how its  shapes people’s value, beliefs, perception and behavior.” 

(Chegg.com, Definition of mass media). Tidaklah mengherankan jika organisasi atau 

perusahaan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku masyarakat, 

perusahaan tersebut bukan hanya kuat namun juga akan mendapatkan pemirsa yang 

setia dan fanatik. Dari hasil pengamatan peneliti dapat menyebut bahwa Rajawali 

Citra Telivisi Indonesia atau RCTI dapat dikategorikan sebagai stasiun telivisi yang 

lebih mengutamakan penyampaian informasi dalam bentuk entertainment, sedangkan 

Metro TV lebih condong dalam bidang pendidikan, penyampaian berita dan dialog. 

Kedua pendekatan ini adalah contoh dari cara perusahaan / organisasi dalam 

memperkuat posisinya dipasar dan merebut pemirsa sebanyak mungkin. Lebih 

jelasnya, RCTI ingin merebut pasar dikalangan umum dimana pemirsa dari RCTI 



lebih condong dr kalangan muda dan keluarga muda, sedangkan Metro TV lebih 

condong dengan menarik pemirsa dari kalangan cendikiawan maupun kalangan atas. 

Dengan kemajuan jaman dan teknologi, media massa semakin besar 

pengaruhnya, masyarakat semakin terpelajar dan makin haus akan informasi dalam 

bentuk penyampaian berita maupun entertainment. Internet yang muncul ditahun 

1990, banyak membantu penyampaian informasi dimana berita dapat ditransmit 

secara cepat dan murah. Kemajuan internet dan sekarang ditunjang dengan kemajuan 

handphone yang lebih dikenal dengan smartphone, membuat pencarian dan 

penyampaian berita semakin akurat,cepat dan murah. Kemajuan-kemajuan ini tidak 

dapat dilihat sebelah mata karena sangat mempengaruhi dunia informasi dalam 

memperluas jangkauan kesegala lapisan masyarakat. Saat ini meskipun masyarakat 

dapat memilih  beragam media massa sebagai sumber informasi, namun televisi tetap 

menjadi satu hal yang paling popular. Hal ini dikarenakan semua lapisan masyarakat 

dapat menikmati televisi, dari masyarakat kaya,miskin,kurang terpelajar, 

cendiakawan,buta huruf, tua, muda sampai balita pun dapat mendapatkan informasi 

dari media televisi. 

Kehadiran televisi untuk pertama kalinya di Indonesia dipelopori oleh Menteri 

Penerangan Maladai pada tahun 1952, namun karena minimnya jumlah televisi di 

Jakarta saat itu, maka keinginan itu baru terwujud pada Agustus 1962 dan telivisi 

stasiun diberi nama TVRI (Panjaitan dan Iqbal, 2006:01). TVRI bertahun-tahun 

merupakan stasiun tunggal yang ada di Indonesia, namun dikarenakan kemajuan 

jaman dan permintaan masyarakat, pada 13 November 1988, Rajawali  Citra Telivisi 

Indonesia atau RCTI pertama kali mengudara dan diresmikan 24 Agustus 1989. 

Sebagai stasiun televisi swasta, dimana perusahaan harus mencari dana sendiri tanpa 

bantuan pemerintah, maka pada awalnya RCTI hanya dapat dijangkau oleh pelanggan 



dengan menggunakan dekoder dan membayar iuran setiap bulannya. Pada akhir tahun 

1991 dengan izin pemerintah, RCTI melakukan siaran bebas secara nasional. Sebagai 

stasiun swasta pertama, RCTI berkembang menjadi stasiun telivisi besar dan 

mendapatkan banyak hak siar ditanah air. Dikarenakan perkembangan RCTI, tidak lah 

heran jika dalam kurun waktu yang tidak lama banyak bermunculan stasiun televisi 

lainnya. Hal ini merupakan hal yang positif bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat 

dapat memilih stasiun yang menyajikan beraneka ragam tayangan sesuai dengan 

selera mereka. Dampak positif ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat namun 

juga dirasakan oleh perusahaan/pengelola stasiun telivisi swasta, ini dikarenakan 

kompetisi akan selalu membuat pengelola berusaha menyajikan program atau acara 

yang menarik dan lebih baik. 

Dari sekian banyak tayangan acara terutama di Indonesia adalah merupakan 

hasil dari kebudayaan popular. Didalam kebudayaan popular pendekatan para 

pengelola stasiun adalah memberikan apa yang diminta para pemirsanya, sehingga 

muncul motto “we give you what you want, we give you what you need” menurut 

Dody Widyastuti Sjahbuddin sebagai salah satu dosen pengajar kebudayaan popular 

di Universitas Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh para pengelola maka 

program atau tayangan acara mereka akan ditinggalkan oleh pemirsanya. Untuk itulah 

program didalam stasiun televisi didesain lewat pendekatan entertaining, informing, 

dan educating, contohnya adalah film televisi, sinetron, reality show, konser music 

dan talk show. Kebudayaan popular ini biasanya diperjual belikan, semua dilakukan 

demi memenuhi kebutuhan stasiun televisi dan permintaan pemirsa. 

Para pengelola stasiun tidak hanya mencari ide-ide baru dalam memberikan 

tayangan acara menarik bagi pemirsanya. tapi juga aggresif dalam melakukan 

penetrasi pasar. Sebagai contoh, penetrasi pasar di kategori stasiun swasta nasional 



saat ini tidaklah mudah, maka saat ini banyak pengusaha yang mulai mengarah ke 

stasiun televisi yang bersifat regional, dimana stasiun televisi akan berkonsentrasi 

dalam penyampaian berita maupun tayangan acara yang mengena untuk masyarakat 

lokal. Hal ini bisa kita lihat dengan hadirnya  Malang TV, Batu TV dan yang paling 

utama adalah Jawa Pos Media Televisi (JTV). “JTV adalah stasiun televisi swasta 

regional terbesar di Indonesia, stasiun televisi swasta yang dimiliki oleh group Jawa 

Pos mempunyai regional televisi hampir diseluruh Indonesia seperti Jak TV (Jakarta), 

Malioboro TV ( Yogyakarta), Padang TV ( Padang), PAL TV ( Palembang ) dan 

banyak lagi dikota2 lain. Di jawa timur sendiri JTV mempunyai tujuh stasiun televisi 

regional yaitu Malang, Jember, Banyuwangi, Kediri, Madiun, Bojonegoro dan 

Madura.” (Indiva News.com, Sejarah berdirinya JTV). Tayangan acara dari stasiun 

televisi regional ini kebanyakan diambil dari berita hangat lokal, isu-isu atau gossip 

dan fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, semua dikemas secara 

menarik. 

Salah satu acara yang menarik untuk peneliti amati dari JTV Malang adalah 

tayangan berita lokal KOPI MANIS ( daily news ), merupakan program berita yang 

diproduksi oleh JTV Biro Malang yang tepatnya berada di Komplek SBC jalan 

Soekarno Hatta A9 kav 24-25 Malang. Mengapa kopi manis ini menarik? Seperti kita 

kita ketahui, kota Malang saat ini penduduknya bukan hanya dari asli kota Malang 

dan sekitarnya saja tetapi juga banyak berdatangan dari berbagai daerah lain dari 

seluaruh pelosok Indonesia. Ini dikarenakan dengan banyaknya universitas-universitas 

yang terkenal di kota Malang. Selain itu perkembangan kota Malang sendiri sangat 

cepat baik secara perekonomian dan dibidang- bidang lainnya. Sehingga masyarakat 

merasa perlu untuk mendapat informasi-informasi tentang hal ini. Program Kopi 

manis ditayangkan setiap pagi, dengan tujuan menarik pemirsa sebelum berangkat 



kerja untuk mendapatkan berita dan informasi tentang perkembangan dan peristiwa 

yang terjadi di Malang raya.  Produser acara kopi manis berharap agar masyarakat 

kota Malang selain bisa menikmati berita-berita kejadian atau peristiwa sebagai topik 

utama, juga dapat lebih mengenal hal-hal unik yang ada disekitarnya. Contohnya budi 

daya kripik tempe dan mendol yang hanya ada di Malang. Memang tempe atau 

mendol mungkin hal yang sederhana, namun ini perlu diinformasikan agar 

masyarakat terutama dari kalangan pendatang dan generasi muda mengetahui bahwa 

makanan masyarakat luas ini, adalah bermula dan khas kota Malang.   Disamping itu 

produser juga ingin memberikan informasi tentang dibukanya tempat baru, toko- toko 

yang baru dan unik, restaurant dan tempat- tempat hiburan yang lain. Dengan 

demikian masyarakat paling tidak akan mempunyai sedikit gambaran dan merasa 

tidak canggung untuk mendatangi tempat- tempat baru ini.  

 Program acara Kopi Manis seharusnya mempunyai masa depan yang baik, 

jika dilihat dari potensi pemirsanya, hal ini dapat dilihat dari hasil riset peneliti Earle 

Jones menyatakan “ people mature, take on mortagage, marry, have children, or began 

a career, they become more regular in their news viewing habits, also this group of 

25-34 years of age, become more regular local news viewers as the events within the 

communities begin to have an impact on them.” ( Personal Communication, August 

2004 ) Dengan kata lain, Earle Jones menyatakan bahwa masyarakat dari golongan 

umur 25-34 tahun, adalah golongan masyarakat yang mengutamakan program acara 

berita dan informasi tentang kehidupan disekelilingnya sebagai acara yang paling 

sering ditonton. Seperti kita ketahui masyarakat dari golongan umur ini pun dapat 

dikategorikan sebagai golongan yang berpotensi, yang tentunya akan membuat 

program acara kopi manis akan menarik para pemasang iklan untuk mempromosikan 

produk mereka. 



Kesuksesan acara Kopi Manis dimasa depan akan tergantung dari bagaimana 

produser membuat acara ini tetap menarik bagi pemirsanya. Hal ini tentunya tidak 

telepas dari bagaimana JTV biro Malang dan produser acara Kopi Manis menerapkan 

unsur-unsur manajemen perusahaan dan manajement redaksional.        

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan 

yaitu :   

1. Bagaimanakah kegiatan manajemen redaksional berita lokal Kopi Manis pada Jtv 

Biro Malang? 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung manajemen redaksional berita lokal 

Kopi Manis pada Jtv Biro Malang?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kegiatan manajemen redaksional berita lokal Kopi Manis pada 

Jtv Biro Malang. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung  manajemen 

redaksional berita lokal Kopi Manis pada Jtv Biro Malang. 

  

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini : 

1. Kegunaan Akademis 

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan perkembangan dan memotivasi 

media massa khususnya Jtv Malang untuk lebih proporsional dalam menampilkan 



realitas sosial dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung kearah 

positif. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi 

tersendiri bagi khalayak, agar khalayak bisa lebih selekif lagi dalam menggunakan 

media massa terutama televisi yang menjadi salah satu untuk memahami dengan 

benar dan utuh realitas sosial yang ada guna menghindari kekeliruan pemaknaan 

pesan yang tidak semestinya karena dapat merugikan masyarakat. 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa merupakan adopsi kata dari bahasa Inggris yaitu Mass 

Communication, yang merupakan kependekan dari mass media communication 

artinya komunikasi yang menggunakan media massa. Dalam buku Teori Komunikasi 

Massa karangan Wiryanto, Berlo berpendapat bahwa kata massa dalam media dapat 

diartikan lebih dari sekedar “orang banyak”, massa itu dapat diartikan “semua orang 

yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-oang lain pada ujung lain 

dari saluran (Wiryanto, 2000:2). 

 Komunikasi itu merupakan salah satu yang tidak memiliki batasan dalam 

menembus segala dimensi. Salah satu diantaranya adalah komunikasi massa.  

Biasanya komunikasi massa ini lebih ditujukan kepada massa yang abstrak, yaitu 

sejumlah orang yang tidak tampak oleh sipenyampai pesan. Media massa biasanya 

meliputi surat kabar, film, radio, televisi, dan internet (Effendy, 2000:50). 



 Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia atau human 

communication yang mulai lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat 

mekanik, yang mampu melipatgandakan pesan-pesan komunikasi (Wiryanto, 2000:1). 

Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik) (Nurudin, 2009:4).  

 Sedangkan menurut pendapat Werner J.Severin dan James W. Tankard,Jr 

dalam bukunya mengatakan bahwa komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, 

sebagian seni, dan sebagian ilmu.  Ada definisi dari komunikasi yang sederhana 

tentang komunikasi massa “mass communication is massage communicated through 

a mass medium to large number of people”, komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang, dikemukakan oleh 

Bittner (Rahmat, 2001:188).  

 Dari uraian di atas dan juga dari beberapa pendapat para tokoh di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan komunikasi massa adalah satu proses penyampaian dari 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media massa sebagai 

mediator. Komunikasi massa juga tidak pernah lepas dari peralatan teknologi yang 

terus menerus bertambah canggih. Komunikasi massa juga tidak mengenal batasan 

usia bagi khalayak demi memperoleh satu informasi. Dari keragaman bentuk dari 

komunikasi massa khalayak bisa bebas dalam menggunakan media massa sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan khalayak sendiri. 

 Komunikasi massa memiliki arti tersendiri bila dilihat dari pendapat yang 

dikemukan oleh Michael W Gambble dan Teri Kwal Gambel dalam Nurudin 

(2009:8), sesuatu bisa didefinisikan komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai 

berikut : 



a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan moderen untuk 

menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas 

dan tersebar. 

b. Komunikator dalam komunikasi massa menyebarkan pesan-pesannya bermaksud 

mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau 

mengetahui satu sama lain. 

c. Pesan adalah milik publik, yang artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik publik. 

d. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, 

ikatan, atau perkumpulan yang biasanya berorientasi pada keuntungan. 

e. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya, pesan-

pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam 

lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. 

f. Umpan balik dalam media massa sifatnya tertunda. 

2. Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut Cangara (2000:63) fungsi komunikasi massa adalah sebagai untuk 

menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan 

ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Secara spesifik 

menurut Bride (dalam Cangara, 2000:63) mengemukakan bahwa komunikasi tidak 

bisa diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai kegiatan 

individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta dan ide. Karena itu 

komunikasi massa dapat berfungsi untuk : 

a. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan 

pesan, opini, dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang 



terjadi diluar dirinya, apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional atau 

internasional.  

b. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan 

bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai 

anggota masyarakat secara efektif.  

c. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain 

melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar lewat media massa.  

d. Bahan diskusi, yakni membuka kesempatan untuk mencapai persetujuan 

dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang 

banyak.  

e. Pendidikan, yakni membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan 

secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk diluar 

sekolah. Juga meningkatkan kualitas penyajian materi yang baik, menarik 

dan mengesankan.  

f. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil 

kebudayaan melalui pertukaran program siaran radio dan televisi, ataukah 

bahan tercetak seperti buku dan penerbitan-penerbitan lainnnya. Pertukaran 

ini akan memungkinkan peningkatan daya kreativitas guna memajukan 

kebudayaan nasional masing-masing negara, serta mempertinggi kerja sama 

hubungan antarnegara.  

g. Hiburan, media massa telah menyita banyak waktu luang untuk semua 

golongan usia dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah 

tangga. Sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik dan bunyi 

maupun gambar dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan 

seperti halnya kebutuhan pokok lainnya.  



h. Integrasi, banyak bangsa di dunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-

kepentingan tertentu karena perbedaan etnis dan ras. Komunikasi seperti 

satelit dapat dimanfaatkan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu 

dalam memupuk dan memperkokoh persatuan bangsa.  

Menurut Wright  (dalam Wiryanto, 2000:11) dikemukakan bahwa fungsi 

komunikasi massa adalah sebagai berikut : 

a. Surveillance 

Menunjuk pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai 

kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik diluar maupun di dalam 

masyarakat. Fungsi ini berhubungan dengan apa yang disebut Handling of 

news. 

b. Correlation 

Meliputi fungsi interpretasi pesan yang menyangkut lingkungan dan tingkah 

laku tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian. Untuk sebagian, fungsi ini 

diidentifikasikan sebagai fungsi editorial atau propaganda. 

c. Transmission 

Menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi, nilai-nilai dan norma-

norma sosial budaya dari satu generasi ke generasi yang lain atau dari 

anggota-anggota suatu masyarakat kepada pendatang baru. Fungsi ini 

diidentifikasikan sebagai fungsi pendidikan.  

d. Entertaimen 

Menunjuk pada kegiatan-kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memberikan hiburan tanpa mengharapkan efek-efek tertentu. 

 

 



3. Unsur Komunikasi Massa 

Dalam ilmu komunikasi dikenal suatu paradigma komunikasi yaitu paradigma 

Lasswell (Effendy, 2000:10), yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk 

menerangkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut “who 

says what, in which channel, to whom, and with what effect?”  

Makna dari paradigma tersebut ialah bahwa berkomunikasi akan terlibat ‘the 

who’ artinya orang yang menyampaikan : ‘the what’ artinya isi pesan, ‘the whom’ 

yaitu orang yang menerima, ‘the channel’ adalah saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan, dan ‘the effect’ adalah akibat yang ditimbulkan atau yang 

terjadi pada diri penerima. 

Dengan demikian suatu komunikasi dalam kegiatannya berlangsung melalui 

proses yaitu urutan jumlah kegiatan sehingga timbul pengertian tentang sesuatu hal 

yang dibicarakan yaitu unsure-unsur komunikasi.  

   

Gambar 1 

Model Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Effendy, 2000:19) 
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Penjelasan  dari masing-masing unsur dalam model komunikasi tersebut adalah : 

a. Sender, disebut juga komunikator yaitu orang atau badan yang menyampaikan 

pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. 

b. Encoding, atau penyandian yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk 

lambang. 

c. Message/pesan yang merupakan lambang bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

d. Decoding adalah bacaan sandi atau pengawasandian yaitu proses dimana 

komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh 

komunikator kepadanya. 

e. Receiver komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 

f. Response merupakan suatu tanggapan atau reaksi dari komunikan setelah diterpa 

pesan dari komunikator. 

g. Feedback adalah umpan balik yakni berupa tanggapan yang disampaikan 

komunikan kepada komunikator. 

h. Noise merupakan gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi.  

Model komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon-Weaver yang dikutip 

oleh Fiske (dalam Nurudin, 2004:130) disajikan pada gambar berikut. 

Gambar 2 

Komunikasi Model  Shannon-Weaver 
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Sumber : Fiske (dalam Nurudin, 2004:130) 

  

Model yang dikemukakan oleh Shannon-Weaver tersebut sangat sederhana 

sekali dan bisa menggambarkan model komunikasi secara umum. Meskipun mereka 

memakai pemancar sebagai salah satu alat untuk meluaskan pesan. Bisa jadi ini 

dilakukan lewat telepon, hand hone atau lewat surat. Sebenarnya model ini masih bisa 

dikembangkan. Misalnya, bagaimana umpan balik terjadi dalam proses komunikasi 

secara umumnya. Sebab, dalam percakapan lewat telepon atau face to face,  umpan 

balik nyata terjadi dan langsung mempengaruhi isi pesan lain yang akan disampaikan 

oleh komunikator.  

Faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi, ada 

empat macam dari lingkungan yaitu lingkungan fisik, lingkungan social budaya, 

lingkungan psikologis dan dimensi waktu. Dari definisi komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, memberitahu atau 

merubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara lisan maupun melalui media. 

Komunikasi mengikat dua orang (atau organisme) bersama-sama dalam suatu relasi 

yang dapat ada hanya sepanjang komunikasi berlangsung. Meskipun definisi-definisi 

ini bervariasi jumlah dan jenis perilakunya yang termasuk dalam kajian komunikasi, 

mereka semua membagi perhatian dengan akibat atau tanggapan : komunikasi terjadi 

hanya bila organisme bereaksi terhadap pesan atau stimulus dalam beberapa cara.  

 

4. Televisi 

 Kebutuhan akan media massa dalam kehidupan pada saat ini selalu bertambah 

meningkat. Ada banyak faktor yang menyebabkan hampir setiap khlayak 

menggunkan media. Baik itu media cetak dan media elektronik. Salah satu 



diantaranya adalah televisi. Media yang bisa dinikmati baik secara audio dan secara 

visual. Televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan “visi” yang berarti 

penglihatan. Pada tahun 1939  siaran hadir di televisi, dan pada tahun 1962 barulah 

televisi masuk di Indonesia.  

 Televisi merupakan salah satu media yang sangat efektif karena televisi bisa 

menembus segala dimensi yang belum bisa ditembus oleh media lainnya. Televisi 

bisa menjangkau berbagai daerah yang sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh media 

lainnya. Televisi hadir dengan berbagai acara yang bersifat politis, informatif, 

hiburan, pendidikan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut.. 

 

5. Program Televisi 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa 

dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menari dan 

disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan 

peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki 

kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik 

(Morissan, 2005:100). 

Berbagai jenis program itu dikelompokkan menjadi dua bagian besar 

berdasarkan jenisnya yaitu :  

a. Program Informasi (berita) 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan 

tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. 

1) Berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang  harus 

segera disiarkan  



2) Berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip dan 

opini.  

b. Program Hiburan (entertainment) 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur 

audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan.   

1) Drama 

Program drama adalah pertunjukkan (show) yang menyajikan cerita mengenai 

kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang 

diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Program 

televisi yang termasuk dalam program drama adalah : 

a) Sinema elektronik (sinetron) 

Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh 

secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka 

sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Cerita 

cenderung dibuat berpanjang-panjang selama masih ada audien yang 

menyukainya. 

b) Film    

Film adalah film layar lebar yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan film. 

Karena tujuan pembuatannya adalah untuk layar lebar maka biasanya film 

baru bisa ditayangkan di televisi setelah terlebih dahulu dipertunjukkan di 

bioskop atau bahkan setelah film itu didistribusikan atau dipasarkan dalam 

bentuk VCD atau DVD. Dengan demikian televisi menjadi media paling 

akhir yang dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya.  

2) Musik 



Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu videoklip atau 

konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di lapangan (outdoor) 

ataupun di dalam studio (indoor). Program musik di televisi saat ini sangat 

ditentukan dengan kemampuan artis yang menarik audien. Tidak saja dari 

kualitas suara namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya 

agar menjadi lebih menarik. 

3) Permainan (game) 

Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang melibatkan 

sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling 

bersaing untuk mendapatkan sesuatu, menjawab pertanyaan dan/atau 

memenangkan suatu bentuk permainan. Program permainan dapat dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu : 

a) Quiz show 

Ini merupakan bentuk program permainan yang paling sederhana dimana 

sejumlah peserta saling bersaing untuk menjawab sejumlah pertanyaan.  

b) Ketangkasan  

Peserta dalam permainan ini harus menunjukkan kemampuan fisik atau 

ketangkasannya untuk melewati suatu halangan atau rintangan atau 

melakukan suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi. 

c) Reality Show 

Program ini mencoba menyajikan suatu situasi seperti konflik, persaingan, 

atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. Jadi menyajikan 

situasi sebagaimana apa adanya.  
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Sumber data : Morissan (2005:105) 

 

6. Manajemen Keredaksian  

Manajemen keredaksian dapat diartikan proses antar orang yang merupakan 

satu kesatuan secara efektif dalam sebuah organisasi media massa untuk mencapai 

tujuan atau sasaran. Manajemen keredaksian adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

integrasi dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan membantu mencapai tujuan 

organisasi (pers), individual dan masyarakat. Paling penting adalah bagaimana 

individu-individu yang terlibat dalam organisasi harus mampu terlebih dahulu 

memanajemen pribadinya masing-masing. Manajemen pribadi tersebut meliputi 



beberapa hal antara lain: perencanaan kegiatan, pengorganisasian kegiatan, 

pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan dan pengawasan kegiatan dengan 

pemanfaatan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Bila tiap individu di dalam 

organisasi menyadari betul akan posisi masing-masing dengan job description 

(deskripsi tugas) yang jelas dan tegas, maka perencanaan akan mudah dibangun dan 

diterapkan. 

Ada dua bagian besar sebuah penerbitan pers atau media massa: Bagian Redaksi 

(Editor Department) dan Bagian Pemasaran atau Bagian Usaha (Business 

Department). Bagian Redaksi dipimpin oleh Pemimpin Redaksi. Bagian Pemasaran 

dipimpin olen Manajer Pemasaran atau Pemimpin Usaha. Di atas keduanya adalah 

Pemimpin Umum (General Manager). Ada juga Pemimpin Umum yang merangkap 

Pemimpin Redaksi. 

Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan 

informasi berupa berita, opini, atau feature. Orang-orangnya disebut wartawan. 

Redaksi merupakan merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang 

menjalankan visi, misi, atau idealisme media.Bagian Redaksi dikepalai oleh seorang 

Pemimpin Redaksi. Di bawah Pemred biasanya ada Wakil Pemred yang bertugas 

sebagai pelaksana tugas dan penanggungjawab sehari-hari di bagian redaksi. 

Pemred/Wapemred membawahi seorang atau lebih Redaktur Pelaksana yang 

mengkoordinasi para Redaktur (Editor), Koordinator Reporter atau Koordinator 

Liputan (jika diperlukan), para Reporter dan Fotografer, Koresponden, dan 

Kontributor. Termasuk Kontributor adalah para penulis lepas (artikel) dan kolumnis. 

Di Bagian Redaksi adapula yang disebut Dewan Redaksi atau Penasihat Redaksi. 

Biasanya terdiri dari Pemred, Wapemred, Redpel, Pemimpin Usaha, dan orang-orang 

yang dipilih menjadi penasihat bidang keredaksian. Ada pula yang disebut Staf Ahli 



atau Redaktur Ahli, yakni orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuwan 

tertentu yang sewaktu-waktu masukan atau pendapatnya sangat dibutuhkan redaksi 

untuk kepentingan pemberitaan atau analisis berita. Bagian lain yang terkait dengan 

bidang keredaksian adalah Redaktur Pracetak yang membidangi tugas Desain Grafis 

(Setting, Lay Out, dan Artistik) serta Perpustakaan dan Dokumentasi. Dalam hal 

tertentu, bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dapat masuk ke bagian 

Redaksi. 

a. Pemimpin Umum (General Manager) 

General Manager bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan 

pers, baik ke dalam maupun ke luar. Ia dapat melimpahkan 

pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada Pemimpin Redaksi sepanjang 

menyangkut isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Usaha sepanjang 

menyangkut pengusahaan penerbitan. 

b. Pemimpin Redaksi 

Pemimpin Redaksi (Editor in Chief) bertanggung jawab terhadap 

mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi 

seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di suratkabar mana pun, 

Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan 

redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau 

kebijakannya harus dipatuhi bawahannya. Kewenangan itu dimiliki katena ia 

harus bertanggung jawab jika pemberitaan medianya ? digugat? pihak lain. 

Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk rencana 

(Editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk opinion). Jika Pemred 

berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk dibuat oleh Redaktur Pelaksana, salah 

seorang anggota Dewan Redaksi, salah seorang Redaktur, bahkan seorang 



Reporter atau siapa pun ? dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi? 

yang mampu menulisnya dengan menyuarakan pendapat korannya mengenai 

suatu masalah aktual. 

c. Dewan Redaksi 

Dewan Redaksi biasanya beranggotakan Pemimpin Umum, Pemimpin 

Redaksi dan Wakilnya, Redaktur Pelaksana, dan orang-orang yang dipandang 

kompeten menjadi penasihat bagian redaksi. Dewan Redaksi bertugas memberi 

masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. 

Dewan Redaksi pula yang mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya 

menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat 

tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati.  

d. Redaktur Pelaksana 

Di bawah Pemred biasanya ada Redaktur Pelaksana (Managing Editor). 

Tanggung jawabnya hampir sama dengan Pemred/Wapemred, namun lebih 

bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan 

pembuatan berita oleh para reporter dan editor. 

e. Redaktur 

Redaktur (editor) sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas 

utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas 

penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Di internal 

redaksi, mereka disebut Redaktur Desk (Desk Editor), Redaktur Bidang, atau 

Redaktur Halaman karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan 

editingnya. Seorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik 

ekonomi, luar negeri, olahraga, dan sebagainya. 

f. Redaktur Pracetak 



Setingkat dengan Redaktur/Editor adalah Redaktur Pracetak atau Redaktur 

Artistik. Ia bertanggung jawab menangani? Naskah Siap Cetak? (All In Hand/All 

Up) dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke 

percetakan dan sudah diset bersih, desain cover dan perwajahan (tataletak, lay out, 

artistik), dan hal-ihwal sebelum koran dicetak. Bagian lain di yang berada di 

bawah koordinasi Redaktur Pracetak adalah Setter atau juruketik naskah. Ia 

bertugas mengetik naskah yang akan dimuat. Ada pula Korektor yang bertugas 

mengoreksi (membetulkan) kesalahan ketik pada naskah yang siap cetak. 

1) Reporter  

Di bawah para editor adalah para Reporter. Mereka merupakan? prajurit? di 

bagian redaksi. Mencari berita lalu membuat atau menyusunnya, merupakan 

tugas pokoknya. 

2) Fotografer  

Fotografer (wartawan foto atau juru potret) tugasnya mengambil gambar 

peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi 

tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang 

setaraf dengan wartawan tulisan (reporter). Jika tugas wartawan tulis 

menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini, atau feature, maka 

fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik (Journalistic Photography, 

Photographic Communications). Fotografer menyampaikan informasi atau 

pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi foto jurnalistik antara lain 

menginformasikan (to inform), meyakinkan (to persuade), dan menghibur (to 

entertain). 

3) Koresponden  



Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula Koresponden 

(correspondent) atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di 

negara lain atau di kota lain (daerah), di luar wilayah di mana media massanya 

berpusat. 

g. Kontributor 

Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak 

tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara 

fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolomnis, dan 

karikaturis. Para sastrawan juga menjadi kontributor ketika mereka mengirimkan 

karya sastranya (puisi, cerpen, esei) ke sebuah media massa. Wartawan Lepas 

(Freelance Journalist) juga termasuk kontributor. Wartawan Lepas adalah 

wartawan yang tidak terikat pada media massa tertentu, sehingga bebas 

mengirimkan berita untuk dimuat di media mana saja, dan menerima honorarium 

atas tulisannya yang dimuat. Termasuk kontributor adalah Wartawan Pembantu 

(Stringer). Ia bekerja untuk sebuah perusahaan pers, namun tidak menjadi 

karyawan tetap perusahaan tersebut. Ia menerima honorarium atas tulisan yang 

dikirim atau dimuat. 

h. Bidang Pendukung Redaksi 

Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja 

redaksi adalah bagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan 

Pengembangan (Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, 

survei pembaca, dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan 

redaksional dan bagian lainnya, termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas 

sumber daya manusia. 

i. Bagian Usaha (Business Department) 



Bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran 

(marketing) atau penjualan (saling) media massa. Bagian ini merupakan sisi 

komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Biasanya, bagian 

pemasaran dipimpin oleh seorang. Pemimpin Perusahaan atau seorang Manajer 

Pemasaran (Marketing Manager) yang membawahkan Manajer Sirkulasi, Manajer 

Iklan, dan Manajer Promosi.  

Manajemen sebuah keredaksian pada dasarnya dibuat berdasarkan kebutuhan 

institusi pers yang bersangkutan. Untuk sebuah penerbitan koordinator liputan 

penting, namun bagi yang lain tidak. Begitu juga sebaliknya. Tujuan utamanya 

bagaimana agar institusi keredaksian bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

perencanaan.  

 

7. Prinsip Dasar Sistem Pekerjaan Kewartawan    

a. News Gathering. Hal ini adalah proses awal dari sistem pemberitaan, yakni 

tahapan satu organisasi media massa yang diwakili wartawannya mulai 

mengumpulkan berita. 

b. News Editing. Hal ini adalah proses lanjutan dari sistem pemberitaan, yakni 

tahapan satu organisasi media massa yang diwakili oleh para redaktur melakukan 

penyuntingan berita. 

c. News Distributing. Hal ini adalah proses akhir dari sistem pemberitan, yakni 

tahapan satu organisasi media massa menyebarkan berita kepada publiknya. 

d. News Evaluating. Hal ini banyak berkaitan dengan sistem media massa yang 

senantiasa berupaya mengembangkan mutu -bukan hanya jumlah-beritanya, 

sehingga menerapkan pola analisa isi (contents analysist) yang biasanya dilakukan 

oleh satu unit/divisi khusus dalam manajemen keredaksian. Dari tahapan evaluasi 



tersebut, maka media massa berupaya pula mengadakan perbaikan mutu isi karya 

jurnalistiknya melalui “editorial clinic” dan pendidikan berkelanjutan (continuing 

education).  

 

8. Penyusunan Anggaran 

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka 

pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi 

waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk 

tahun itu (Robert N. Anthony, 2005:73). Anggaran memiliki karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 

a) Anggaran mengistimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 

b) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter 

mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter 

c) Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis 

yang sangat dioengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin 

mungkin ada dua anggaran per tahun. 

d) Merupakan komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima 

tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 

e) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih 

tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 

f) Setelah diseytujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-

kondisi tertentu. 

g) Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan 

anggaran dan variansi dianalisis serta dijelaskan.  

 



9. Perencanaan 

Perencanaan pada hakikatnya adalah penetapan sasaran yang ingin kita capai, 

tindakan yang harus kita lakukan untuk mencapainya, jsbatan organisasi yang 

ditunjukkan untuk melakukannya, serta pejabat yang harus bertanggung jawab 

terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan (Harold Koontz, 1984:120)  

Perencanaan dalam manajemen redaksional sebuah berita adalah penentuan 

kebijaksanaan materi pemberitaan untuk tiap edisi serta membahas berita-berita yang 

perlu ditindak lanjuti. 

Sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan berita yang baik pula. Hal 

ini disesuaikan dengan sifat media yang terbit setiap hari dengan isi berita yang 

sifatnya diduga. Peliputan berita ditentukan dalam ruang rapat redaksi atau rapat 

perencanaan berita yang dihadiri oleh seluruh team yang tergabung dalam redaksi 

secara rutin. 

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan media penyiaran serta 

mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan “apa yang harus dilakukan, kapan 

melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya.” Jadi 

perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai 

dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana 

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang 

dan pada saat rencana dibuat 

 

10. Pengorganisasian 



Fungsi Pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur, pembagian fungsi 

dan posisi bagi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan, serta 

pembagian tugas dan jabatan sesuai dengan formasi yang tersusun dalam srtukturnya 

dengan tujuan terciptanya aktifitas yang berdaya guna dan berhasil guna (Harold 

Koontz, 1984:281).  

Tahap pengorganisasian dalam manajemen redaksional adalah penyusunan 

struktur organisasi dan pembagian tugas pekerjaan serta penempatan orang berikut 

jabatannya dalam struktur organisasi. Pada proses redaksional terdapat staffing, yakni 

menempatkan orang-orang yang terlibat langsung kedalam unit kerja bidang 

redaksional, yang merupakan fungsi penting sebagai “sang pelaksana” 

Gambar: Alur organisasi bidang redaksional 
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a) Produser , yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap semua isi 

redaksional media . ia menerima langsung hasil kerja redaksional dari 

redaktur. 

b) Editor adalah petugas yang bertanggung jawab mengolah gambar sesuai 

kaidah pertelevisian , menyesuaikan gambar dengan naskah sesuai 

dengan informasi yang ingin disampaikan , serta mengedit VO (Voice 

Over). 

c) Redaktur adalah penanggung jawab utama atas seluruh pelaksanaan 

pencarian berita serta memutuskan penempatam budget dan ruang 

halaman berita 

d) Reporter adalah seseorang yang diangkat atau ditunjuk untuk 

menjalanjan tugas kewartawanannya dalam pencarian berita. 

e) Presenter bertugas membawakan materi siaran, dan menulis laporan 

siaran berupa intisari materi berita yang disiapkan editor, serta materi 

inti laporan. 

Proses kerja di lapangan: 

Reporter mencari berita untuk diliput sesuai dengan materi pemberitaan  yang 

akan diangkat , kemudian menyerahkannya pada bagian redaktur untuk diolah 

kemudian diserahkan ke editor. Di bagian editor, naskah diolah sesuai gambar 

dan dilakukan VO (Voice Over). Setelah gambar dan naskah melalui proses 

editing, materi berita diserahkan pada produser hingga menjadi berita yang 

layak untuk diterbitkan. Terakhir, berita sampai pada presenter , untuk 

membawakan materi siaran saat penayangan.  

 



Fungsi manajemen pada stasiun penyiaran akan mengalir berurutan mulai dari 

atas sampai ke bawah, mulai dari pimpinan tertinggi, direktur utama atau manajer 

umum hingga ke manajer, staf dan seterusnya ke bawah. Mereka yang bekerja di 

bawah payung manajemen bertanggung jawab terhadap bidang-bidang yang 

mewujudkan suatu stasiun penyiaran. 

10.1 Struktur Organisasi 

Suatu struktur organisasi adalah efektif bila struktur tersebut memungkinkan 

sumbangan dari tiap individu dalam pencapaian sasaran-sasaran perusahaan (.Harold 

Koontz, 1984:284).  

Agar peran organisasi terbentuk dan bermakna bagi orang-orang, peran itu harus 

mecakup : 

a) Sejumlah tujuan yang dapat diverifikasi, yang sebagaimana telah 

ditunjukkan dalam bagian sebelumnya, merupakan tugas perencanaan. 

b) Konsep yang jelas mengenai kewajiban atau aktifitas yang terlibat. 

c) Bidang kebijakan atau otoritas yang dimengerti, sehingga orang yang 

memainkannya tahu apa yang dapat dilakukakannya untuk memperoleh 

hasil. 

 

11. Penggerakan  

Tahap penggerakan atau pelaksanaan produksi berita dalam manajemen 

redaksional merupakan kegiatan untuk menghasilkan tulisan atau produk jurnalistik. 

Adapun kegiatannya  meliputi tahapan berikut:  

11.1 Peliputan 



 Tahap peliputan atau News Gathering dalam manajemen redaksional adalah 

kegiatan peliputan dan pengumpulan data oleh wartawan melalui observasi 

(reportase) dan interview (wawancara) 

a) Observasi (reportase) merupakan kegiatan berupa meliput langsung ke 

lapangan. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian peristiwa, 

mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa tersebut. 

b) Interview (wawancara) merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan 

oleh wartawan (reportase) dengan nara sumber untuk memperoleh informasi 

menarik dan penting. Serta mwnggali informasi sebanyak dan sedalam 

mungkin. 

11.2 Penulisan 

    Sebuah informasi atau berita sebagai produk jurnalistik memiliki jenis yang 

beragam. Adapun jenis-jenis berita yaitu: 

a) Straight News (Berita Langsung) 

Yaitu berita yang informasinya diperoleh langsung dari nara sumber. 

Biasanya diungkap dalam bentuk pemaparan, dan penulisannya lebih 

mengutamakan aktualitas informasinya. 

b) Investigative News (Penggalian Berita) 

Yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian (penyelidikan) 

dari berbagai sumber. Berita bermula dari adanya isu (data mentah). 

Penulisannya memusatkan pada sejumlah masalah (kontroversi). 

c) Intertpretative News (Penjelasan Berita) 

Yaitu berita yang penyajiannya merupakan gabungan dari fakta dan 

interprestasi, penulis boleh masukkan uraian atau komentar yang ada 

kaitannya dengan data yang diperoleh dari peristiwa yang diperolehnya. 



d) Depth News (Pengembangan Berita) 

Yaitu berita yang penulisannya bersifat mendalam, tajam, lengkap dan 

utuh tentang peristiwa fenomenal (aktual), dan berita berasal dari adanya 

sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan 

dilanjutkan kembali. 

e) Feature News (Berita Tidak Langsung) 

Yaitu berita yang penulisan dan penyajiannya menggunakan teknik 

mengisahkan (menarik perhatian khalayak) dalam bentuk naratif 

berdasarkan fakta, dan penulisannya lebih bergantung pada gaya bahasa 

dan menghibur. 

11.3 Penyuntingan 

 Penyuntingan naskah atau editing adalah sebuah proses memperbaiki. 

Mengkoreksi atau menyempurnakan tulisan secara redaksional dan substansi sebelum 

dicetak. Pelakunya disebut editor atau redaktur. Secara redaksional editor 

memperbaiki sistematika penulisan baik kata atau kalimat supaya lebih logia, mudah 

dipahami dan tidak rancu. Editor juga harus memperhatikan fakta dan data agar tetap 

terjaga keakuratan dan kebenarannya. Selain itu harus memperhatikan penggunaan 

bahasa dan isi tulisan apakah dapat dipahami pemirsa atau malah membingungkan. 

  

12. Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu prosres untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan 

organisasi atau perusahaan sudah tercapai apa belum. Hal ini berkenaan dengan cara-

cara membuat kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan 

membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan telah 

dilaksanakan secara efektif. 



Tahap pengawasan dalam manajemen redaksional adalah kegiatan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan kerja bidang redaksional telah sesuai dengan rencana 

semula atau tidak. Pengawasan mwrupakan kegiatan penting, karena adanya evaluasi 

dan editing hasil aktivitas sebuah berita dapat diterbitkan. 

Pada tahap pengawasan hasil kerja bidang redaksional akan disesuaikan dengan 

konsep berita dan kriteria umum nilai berita yang berlaku inuversal. Pengawasan ini 

sangat penting dilakukan untuk menjaga isi rubrik agar tidak keluar dari kaidah jurnalistik. 

Proses pengawasan ini berupa evaluasi terhadap hasil produksi (naskah jadi) setelah proses 

pengeditan. Dengan demikian, hasil kerja redaksi akan disesuaikan dengan konsep berita 

atau kriteria umum nilai berita yang berlaku secara universal. 

Pengawasan harus dilakukan berdasarkan hasil kerja atau kinerja yang dapat diukur 

agar fungsi pengawasan dapat berjalan secarfa efektif. Misalnya, jumlah dan komposisi 

audien yang menonton program stasiun penyiaran bersangkutan dapat diukur dan 

diketahui melalui laporan riset rating. Jika jumlah audien yang tertarik dan mengikuti 

program stasiun penyiaran bersangkutan lebih rendah dari yang ditargetkan, maka proses 

pengawasan mencakup kegiatan pengenalan terhadap masalah dan memberikan 

pengarahan untuk dilakukan diskusi agar mendapat solusi. Hasil diskusi dapat berupa 

perubahan rencana misalnya revisi yang lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya, atau 

tindakan lain yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target semula 

 

13. Perencanaan Dalam Manajemen 

  Dengan cepatnya perubahan dalam dunia business dan ekonomi di globalisasi ini, 

maka perencanaan didalam manajemen merupakan hal yang sangat penting. Dalam 

manajemen, perencanaan adalah  proses dasar atau utama dari suatu organisasi atau 

perusahaan dimana tujuan dan arah perusahaan didefinisikan , membuat strategi untuk 



mencapai  tujuan itu , dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 

Perencanaan merupakan fungsi terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa 

fungsi perencanan fungsi-fungsi lain- perorganisasia, pengarahan , dan pengontrolan tidak 

dapat berjalan. ( Prasetyo, 2011 ) 

                Didalam semua organisasi atau perusahaan biasanya mempunyai rencana tertulis 

dimana rencana tersebut harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

Selain itu rencana tertulis merupakan rencana bersama bersama korporasi artinya semua 

anggota  harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Perencanaan merupaka suatu  

proses yang tidak   pernah berakhir bila  rencana itu telah ditetapkan, juga rencana harus 

diimplementasikan. Selama  proses implementasi dan pengawasan, rencana akan selalu 

membutuhkan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan kadang merupakan faktor kunci 

dalam pencapaian sukses akhir,  oleh  karena  itu  perencanaan harus mempertimbangkan 

kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan  diri  dengan situasi dan  kondisi yang 

baru secepat mungkin ( Prasetyo, 2011 ) 

         Menurut Wikipedia Strategic Planning ada 4 tahap dasar perencanaan 

A. Menetapkan Tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan tentang 

keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja 

B. Merumuskan Keadaan,  pemahaman akan sisi perusahaan disaat ini dari 

tujuan yang hendak dicapai 

C. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, semua kelemahan dan 

keunggulan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk 

mengukur kemampuan organisasi mencapai tujuan. Oleh karena itu faktor- 

faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi 

mencapai tujuannya atau menimbulkan masalah. 



D. Mengembangkan rencana atau serangkai kegiatan untuk mencapai tujuan, 

tahap akhir dari perencanaan ini meliputi berbagai alternatif dalam pencapaian 

tujuan. 

14. Langkah- Langkah  Produksi Siaran Televisi Dan Film 

       Dalam proses pembuatan suatu film,program acara atau siaran televis terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilakukan dan dipertimbangka agar dapat menghasilkan 

hasil seperti yang diinginkan. Adapun tahapan-tahapan antara lain:    

                    A.Pre produksi planning:  

                    Langkah  ini  lebih banyak diterapkan dan  diutamakan dalam 

                    pembuatan film atau sinetron. Pada tahap ini dilakukan sejumlah 

                    persiapan diantaranya  meliputi  perencannaan, menentukan ide, 

                    menentukan jadwal pengambilan gambar, mencari lokasi, menyusun 

                    anggaran biaya, mengaudisi calon pemeran, mengurus perizinan,  

                    menentukan staf dan kru produksi, mengurus penyewaan peralatan,  

                    juga persiapan produksi, pasca produksi. ( Yusanto, 2007 ) 

1. Ide, sebenarnya bisa datang dari sumber cerita sesungguhnya atau 

Non fiksi, rekaan atau fiksi. Setelah mendapatkan ide, riset dan pengumpulan 

informasi sangat penting. Setelah memahami hasil riset maka tahap berikutnya 

adalah pembuatan kerangka atau outline  dan akhirnya dituangkan menjadi 

script. Langkah selanjutnya adalah membuat sinopsis, penulisan sinopsis harus 

jelas agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang isi program atau film. 

Perpaduan antara kerangka, synopsis dan treatment akan menghasilkan sebuat 

naskah. Sebuah Treatment harus berisi deskripsi yang jelas tentang lokasi, 

waktu, pemain, adegan dan property yang akan direkam ke video. Treatment 

juga menggambarkan tentang sistematika atau sequence program video atau 



televisi yang akan diproduksi. ( Jalur Musafir blogspot, 2011 )  Akhirnya 

finalisasi naskah adalah tahap akhir sebelum naskah diserahkan ke produser 

dan sutradara untuk diproduksi. 

                    2.Perencanaan: 

                       Dengan perencanaan langkah-langkah dalam  proses produksi akan 

                        lebih terarah dan lebih mudah karena semua langkah-langkah 

                        sudah tercantum.  

                        Perencanaan biasanya mencakup: 

A. Stafing / crew, pembentukan sebuah staff atau crew yang benar-benar 

kompeten dengan bidang dan kemampuannya, dalam hal ini seorang 

produser program hendaknya benar-benar memperhatikan dalam 

penentuan crew yang benar-benar layak untuk dipilih, hal ini bertujuan 

untuk menciptakan sebuah team yang soulit. ( Jalur Musafir Blogspot, 

2011 ) 

B. Badgeting / Biaya, semua kebutuhan dan pengeluaran yang berhubungan 

dengan biaya untuk produksi suatu program atau acara harus benar-benar 

diperhitungkan dalam perencanaan. 

C. Jadwal / schedule penentuan waktu, hal ini sangat penting untuk dilakukan 

agar produksi lebih terarah dan selesai dalam waktu yang sudah 

ditentukan. 

D. Rapat crew, hal ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan arahan agar 

setiap crew benar-benar mengerti dan paham akan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. 

                     3.Persiapan: 

                         Dalam tahap persiapan semua tim dan crew harus mempersiapkan  



                          Semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan pengambilan   

                          gambar, dari segi peralatan dan operasionil dilapangan.  

                          Ada dua hal penting dalam tahap ini yaitu; 

                           A.Breakdown adalah tabel  kegiatan yang terdiri dari jadwal  

                               Kegiatan shooting, lengkap dengan penanggung jawab, 

                               Properti apa saja yang dibutuhkan, jam dan tanggal kegiatan 

                               dilaksanakan. Breakdown adalah panduan utk semua crew  

                                agar pekerjaan berjalan rapi dan terarah. 

                            B.Shooting Script, hampir sama seperti breakdown namun lebih  

                                Berhubungan dengan  detail  dan  pengelompokan shooting 

                                 berdasarkan lokasi juga instruksi- instruksi tentang sudut   

                                 pengambilan gambar. Jadi shooting script bertujuan untuk  

                                mempermudah pengambilan gambar, juga agar lokasi  bisa 

                                lebih teratur dan tidak berpindah-pindah.     

        

F. Fokus  Penelitian 

Menurut Spradley dalam Sugiyono fokus adalah domain tunggal atau beberapa 

domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi 

bagi peneliti dan menentukan sasaran penelitian. Maka kemudian peneliti dapat 

mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini akan difokuskan kepada studi kasus dalam hal ini adalah JTV Biro 

Malang khususnya program acara Kopi Manis tentang Manajemen Redaksional. Studi 

kasus ini didasarkan pada latar belakang dari informan, yakni bidang pekerjaan dan 

program apa yang dikerjakan. 

Program acara yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Kopi Manis. 



 

 

G. Metode Penelitian 

G.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Artinya data yang digunakan 

merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) tetapi berupa 

kata-kata dari informan. Dan semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti, dimana penelitian ini akan mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan (wawancara) kepada informan melalui in-depth-interview 

hingga peneliti mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian studi kasus adalah studi yang 

mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan 

data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini 

dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, 

peristiwa, aktivitas, atau individu. 

G.2 Teknik Pemilihan Informan 

Informan dari penelitian ini adalah team yang tergabung dalam   program 

acara Kopi Manis JTV Biro Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling dalam menentukan personil team Kopi Manis yang akan 

dijadikan informan penelitian. Teknik purposive sampling merupakan pengambilan 

sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

Sebelumnya, peneliti melakukan pra-survey atau pra observasi untuk mengetahui 

beberapa kriteria atau syarat-syarat dari informan penelitian. Adapun syarat-syarat 

sebagai seorang informan adalah: 



1) Individu yang bekerja di Jtv Biro Malang dan tergabung dalam 

manajemen redaksional kopi manis 

2) Individu memahami dan mengerti dalam editor naskah kopi manis di Jtv 

Biro Malang 

3) Individu bertanggung jawab dalam proses manajemen redaksional hingga 

tayangan kopi manis Jtv Biro Malang 

Terdapat empat puluh orang karyawan di JTV Biro Malang. Dari empat puluh 

orang tersebut terseleksi tiga orang karyawan yang memenuhi syarat menjadi informan 

penelitian. Berikut tabel hasil penelitian informan. 

 

                                   Tabel 1.1 Penentuan Informan 

Kategori/nama Bekerja di 

JTV Biro 

Malang 

dan 

tergabung 

dalam 

manajemen 

redaksional 

kopi 

manis. 

Memahami 

dan 

mengerti 

dalam 

editor 

naskah 

kopi manis 

di JTV 

Biro 

Malang. 

Bertanggung 

jawab dalam 

proses 

manajemen 

redaksional 

hingga 

tayangan 

kopi manis 

JTV Biro 

Malang. 

Bersedia 

terlibat dalam 

wawancara 

mendalam 

(depth 

interview) 

Memberikan 

persetujuan 

untuk mem 

publikasikan 

hasil 

penelitian.   

Ariyanto  V X V V V 

Jani Anti  X V V X X 

Handy 

Lesmana 

V X V V V 

Miftahul Janna V V X V V 

Aditya Saputra V X V V V 

David X V V X V 



Andrianto 

Indra 

Fitriansyah 

V V V V V 

Irawati  V X V V X 

Galuh Ragil X V V X V 

Primada Aqsa V X X V V 

Eni Nur Huda V V V V X 

Putra Zaman 

Aditama 

V V V V V 

Eric Ririd X V V V X 

Arta 

Ardiansyah 

V V X V V 

Meliawati V V X X V 

Agus Sianto V X V V V 

Stevani 

Lintang 

X V V V V 

Ninik Kurnia V V X X V 

Eka Safitri X V V V V 

Dwi 

Pramuditya 

V V V V X 

Rico Setyawan V V X V X 

Ferdianto  X V V V V 

Isyia Amanda V V V V V 

Edi Istiawan  X V V V X 

Oky 

Cindrawan 

V X V V V 

Agung X V V V X 



Kristianto  

Hengky Putra V V V X V 

Rudy Siswanto V V X V V 

Juniawati  V V V X V 

Nico Andika V V V V X 

Ari Saputro X V V V X 

Yosi Dharma V V X V V 

Yudi Prayugo V V V X X 

Devi Nanda V X X V V 

Yano Putra V X V V V 

Anton Wijaya X V V V V 

Budi Effendi V V X V V 

Bagus Susilo V V X X V 

Irfan Rizky V V V X V 

Nike Dewi V X V V X 

Sumber: Olahan data peneliti 

Keterangan: 

V = Memenuhi kategori 

X = Tidak memenuhi kategori 

 Sesuai dengan tabel penentuan informan diatas, maka berikut ini adalah daftar 

nama informan yang berpartisipasi dalam proses penelitian ini. 

1. Indra Fitriansyah 

2. Putra Zaman Aditama 

3. Isyia Amanda 

Berikut latar belakang dari ketiga informan diatas. 

 Informan 1 



Indra Fitriansyah menjabat sebagai editor produksi. Indra bergabung 

dengan JTV Biro Malang ini terhitung sejak September 2009. Dia lahir di 

Malang pada 15 Mei 1988. Ia merupakan sarjana D2 Broadcast, Universitas 

Wearnes angkatan 2006. Bertempat tinggal di Jl.MT.Haryono Gg.Masjid 

No.40 Malang. 

Saat ini tugas utama Indra sebagai editor adalah melakukan editing 

atau penyuntingan , yakni aktifitas penyeleksian dan perbaikan naskah yaitu 

mengedit dan mencocokkan gambar dengan naskah yang akan dimuat atau 

disiarkan. 

 Informan 2 

Putra Zaman Aditama merupakan informan kedua dalaam penelitian 

ini. Merupakan seorang sarjana D3 Broadcast, Universitas Brawijaya (UB) 

angkatan 2007. Dilahirkan di Bangkalan pada 19 Januari 1989.  

Putra sebelum menjadi Produser T-Spot dan wartawan olahraga di JTV 

Malang, awalnya magang membantu di program berita. Kemudian direkrut 

untuk menjadi Reporter News.  

Saat ini kesibukan Putra dalam tugas reporter program acara adalah 

mengumpulkan bahan-bahan liputan dari berbagai sumber serta memimpin 

liputan termasuk memimpin wawancara lapangan untuk memproduksi paket 

berita sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. 

 Informan 3 

Isyia Amanda adalah seorang sarjana S1 FISIP Universitas Negri 

Malang angkatan 2007. Ia lahir di kediri pada tanggal 20 maret 1989. 

Beralamat di Jl. Tlogo Suryo No.2 Lowokwaru Malang.  



Sebelum ia menjadi presenter Kopi Manis, awalnya mengikuti angker 

di JTV Biro Malang dan menjadi audisi juara 1. Kemudian direkrut JTV untuk 

menjadi News presenter. Meskipun terhitung belum lama dia menjabat sebagai 

presenter, dia sangat tegas dalam membawakan materi siaran, dan menulis 

laporan siaran berupa intisari materi berita dan materi inti laporan. 

G.3 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian berupa wawancara mendalam dan observasi dilakukan 

ditempat yang telah disepakati informan penelitian (team manajemen 

redaksional berita lokal kopi manis) untuk memperoleh data hasil wawancara 

dan observasi dengan informan tersebut. Yaitu di kantor JTV Malang yang 

tepatnya berada di Komplek SBC Jalan Soekarno Hatta A9 kav 24-25 Malang. 

Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian 

terhadap kesediaan informan penelitian. Selain melakukan wawancara, 

peneliti juga melakukan observasi terhadap informan dengan mencatat 

bagaimana perilaku informan pada saat di wawancara oleh peneliti. Waktu 

setiap wawancara adalah kurang lebih satu jam. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Juni 2012 – Agustus 2012. 

G.4 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari: 

1. Data primer 

Data primer yang peneliti gunakan adalah hasil pengamatan dan 

wawancara (in depth interview) langsung dengan informan penelitian ini. Data 

tersebut berupa proses tentang kegiatan manajemen redaksional program 

berita lokal kopi manis JTV Biro Malang berdasarkan latar belakang dari 

informan 



2. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu melalui 

literatu-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, dan 

artikel dari internet mengenai proses kegiatan manajemen redaksional 

program berita. 

G.5 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan data yang akan dianalsis untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Unit analsis dalam 

penelitian adalah setiap pernyataan yang diungkapkan dalam 

menginterpretasikan manajemen redaksional berita kopi manis di JTV Malang 

oleh informan. Karena studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu 

masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang 

mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. 

 G.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan subjek yang nantinya akan 

membantu peneliti dalam penelitiannya. subjek adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2002:90). 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang digunakan 

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:  

-  Observasi terus terang atau tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada informan yaitu team yang tergabung dalam manajemen berita 

lokal kopi manis JTV Biro Malang bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi 

mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam 

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data 



yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka 

peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi. 

- In depth interview 

Merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk memperoleh data dengan 

melakukan wawancara secara langsung dengan sumber data, sehingga data yang 

diperoleh akan lebih akurat. Cara ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh 

gambaran yang lengkap mengenai proses kegiatan manajemen berita lokal kopi 

manis JTV Biro Malang.  

G.7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan banyak analisis data 

yang dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan pada setiap periodenya. 

Hasil analisis tiap periode ini, selanjutnya yang menjadi pertimbangan peneliti 

apakah data yang didapat sudah cukup atau belum memuaskan. 

Jika data yang didapat dianggap cukup, maka wawancara dapat dihentikan. 

Namun, ketika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, maka peneliti 

melanjutkan pertanyaan lagi dan terus menerus hingga mencapai suatu kondisi 

tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data menurut model Miles dan 

Huberman antara lain:  

a. Reduksi Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianggap sangat banyak. Oleh 

karenanya, perlu diadakan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin sering peneliti 

mendatangi 'lapangan', semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk 

memudahkannya, peneliti melakukan analisis segera setelah penelitian dilakukan 

melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola yang 

didapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil wawancara). Dengan cara ini, 

data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep yang juga akan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. 



Suatu hal yang perlu peneliti ingat dalam proses mereduksi data ini adalah 

peneliti harus dipandu oleh tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, 

dan agar penelitian tidak lepas dari fokus yang diinginkan. 

b. Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penelitian dapat dilakukan dalam bentuk teks, tabel, 

grafik, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman (1984) menyatakan bahwa dari sekian banyak cara penyajian, yang 

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Demikian pula pada penelitian ini, 

penyajian data dilakukan secara naratif untuk memudahkan peneliti menentukan 

kinerja selanjutnya berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan 

tersebut. 

c. Penarikan kesimpulan 

Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang didapat 

pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan 

ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data-data yang kuat 

G.8. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan data dan mengecek balik suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong,2006:330)  


