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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini, media massa tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan manusia, 

karena media massa, baik cetak maupun elektronik sudah menjadi kebutuhan 

hidup. Mulai dari masyarakat kota hingga pedesaan memanfaatkan media massa 

untuk berbagai keperluan. Melalui media massa, masyarakat minimal 

mendapatkan beragam hiburan dan informasi terbaru tentang berbagai hal yang 

terjadi di berbagai belahan dunia. Kalaupun terjadi pengecualian, ada masyarakat 

yang belum menikmati media massa, mungkin hanya bagi masyarakat suku 

terasing saja (Moondry,2008:12). 

Setiap manusia memiliki kebutuhan informasi yang berbeda–beda. 

Kebutuhan akan informasi tersebut bisa terpenuhi ketika mereka mengonsumsi 

media yang menyajikan informasi seputar kebutuhan mereka tersebut. Masyarakat 

sebagai konsumen pers, sangat selektif memilih informasi. Menurut Djuroto 

(2004:6) “Jika penyajian pers tidak sesuai dengan kebutuhannya, jangankan untuk 

membaca, membeli pun tidak. Minat baca masyarakat terhadap suatu produk pers 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan pers itu sendiri.” 

Pada hakikatnya, pers merupakan perusahaan yang memiliki ideologis 

dengan misi tertentu. Maka dari itu, sebuah perusahaan media harus memiliki 

orang–orang yang berkompeten untuk terlibat dalam kegiatan bidang redaksi. 

Setiap personil yang ada didalamya, diwajibkan mengikuti suatu sistem kerja 

yang telah ditentukan perusahaan guna menghasilkan produk yang berkualitas. 
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Untuk itu, masing–masing personil di bidang redaksi harus memiliki rasa 

tanggung jawab, peran dan tujuan yang sama terhadap perusahaan. Sehingga, 

manajemen redaksi bisa menciptakan suasana kerja yang tertata dan terorganisir 

(Djuroto, 2004:15). 

Persiapan penerbitan media cetak perlu dikelola secara baik. Kualitas 

media cetak antara lain dapat dilihat dari kualitas tampilan visual dan kualitas 

informasi yang disajikan. Hal tersebut merupakan hasil akhir dari serangkaian 

kerja yang panjang. Bagaimana rangkaian kerja panjang itu terlaksana 

berdasarkan pengelolaan standar yang terarah dan berkesinambungan. 

Pengelolaan tersebut kemudian bermuara ke tujuan paling akhir dari setiap upaya 

penerbitan yaitu menghasilkan media yang memuaskan pembaca (Ashadi dan 

Rondang, 2000:160).  

Sebagai institusi sosial, pers mengemban fungsi ekonomi, politik, serta 

sosial budaya. Dalam konteks politik, pers merupakan salah satu dari soko dari 

pilar demokrasi dengan tindakan kontrol sosialnya. Sedangkan fungsi pers sosial 

budaya adalah pers bertugas untuk menghibur, mendidik, serta pemberi informasi. 

Sehingga, pers dapat membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku masyarakat 

tentang sesuatu yang disajikan dalam media massa. 

Dalam peraturan Menteri Penerangan nomor 01/PER/MENPEN/1988 

tentang ketentuan–ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (sebelum 

Departemen Penerangan dilikuidasi pada awal pemerintahan Gus Dur) 

menyatakan bahwa yang dimkasud dengan penerbitan pers adalah Surat kabar 

harian, surat kabar mingguan, majalah, tabloid, dan buletin berkala lainnya yang 
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diselenggarakan oleh perusahaan pers dan penerbitan kantor berita (Djuroto, 2004 

: 04). Pers menurut jenis dan wilayah sirkulasi, segmentasi dan pangsa pasarnya, 

pers dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok, pers komunitas, lokal, 

regional, nasional, dan pers internasional (Haris,2008:41).  

Terfokus pada pers lokal, yakni pers yang hanya beredar di sebuah kota  

dan sekitarnya. Seperti di kota Malang yang memiliki beberapa media lokal cetak 

dan elektronik seperti Harian Radar Malang, Malang Post, Malang TV dan 

sebagainya. Bahkan, Malang memiliki sebuah media cetak berupa tabloid yang 

secara khusus berisikan tentang dunia pendidikan di Malang dan sekitarnya. 

Informasi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat, 

mengingat pendidikan merupakan hal yang umum dan juga menjadi kebutuhan 

bagi masing–masing individu. Ironisnya, masyarakat Indonesia pada umumnya 

lebih tertarik mengonsumsi informasi lain. Hasil survey sebuah radio Prima FM di 

Semarang, menyatakan bahwa jenis berita pendidikan bukan merupakan jenis 

berita favorit. Dari sepuluh jenis berita, berita pendidikan mendapatkan peringkat 

kedelapan sebagai jenis berita favorit atau lebih tepatnya mendapat skala tiga dari 

total 81 votes. (http://multivote.sparklit.com/poll.spark/18910). 

Sementara itu, menurut Husnun N.D (2007:64), Dibanding materi berita 

lain, berita pendidikan bisa jadi yang paling tidak menarik. Biasanya koran 

menempatkan berita pendidikan tidak sebagai rubrik khusus, tapi diselipkan 

bersama berita lain. Tapi di kota pendidikan seperti Malang, berita pendidikan 

ditempatkan pada sebuah rubrik khusus dengan halaman tersendiri. Selain terkait 

http://multivote.sparklit.com/poll.spark/18910
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dengan banyaknya lembaga pendidikan yang diikuti aktivitasnya, rubrik 

pendidikan juga bersifat komersial. Rubrik ini memberi kesempatan kepada 

lembaga pendidikan untuk mempromosikan lembaganya melalui berbagai 

aktivitas yang dibuat. Saat menjelang ujian dan tahun ajaran baru adalah saat 

ketika masalah pendidikan menjadi bahan pembicaraan dan pusat pemberitaan. 

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan ketiadaan rubrik khusus pendidikan 

pada media-media konvensional. Misalnya Jawa Pos, Kompas, Surya, dan 

sebagainya. 

Seperti halnya media lain, dalam pengembangan manajemen redaksinya 

Koran Pendidikan  tentunya mencari alternatif pengembangan yang lebih baik. 

Maka, pembagian tugas masing–masing anggota harus dibagi secara merata, serta 

didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas 

Pembagian tugas dan wewenang antar redaksi dalam sebuah manajemen 

redaksi, membuat Koran Pendidikan mengatur dan mengarahkan kegiatannya 

hanya untuk melayani publik. Walaupun publik sebagian besar lebih suka 

mengonsumsi informasi diluar berita yang disajikan Koran Pendidikan, media ini 

bisa bertahan selama delapan tahun. Selama itu pula, media ini juga mengalami 

peningkatan perkembangannya, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. 

Menurut Asep Syamsul M.Romli (1999:74) eksistensi suatu media 

bergantung pada kondisi internal media itu sendiri. Media yang baik dan 

prospektif untuk maju dan besar harus memperhatikan tiga kerangka dasar sebuah 

media, antara lain adalah : 
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a. Sehat SDM yakni tenaga-tenaga pengeloaan media tersebut berkualitas 

dan   profesional di bidangnya, yang ditunjang dengan gaji yang memadai 

bagi mereka. 

b. Sehat manajemen yakni manajemen media tersebut dilakukan dengan baik 

terencana, terarah dan terkendali. 

c. Sehat sarana yakni terpenuhinya sarana atau segala fasilitas yang 

diperlukan bagi kelancaran kerja media tersebut. 

Penggunaan teknologi komunikasi saat ini tentunya semakin mendekatkan 

hubungan antara penerbit dan pembaca. Maka, hendaknya perusahaan penerbitan 

sadar dan selalu mengikuti implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi. 

Sistem kerja  yang dituntut serba cepat membutuhkan manajemen yang sesuai 

dengan sistem tersebut. Sehingga, perusahan pers harus mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan cara–cara yang inovatif. Dengan demikian, 

pentingnya manajemen redaksi dalam bisnis penerbitan pers sangat dibutuhkan, 

khususnya dalam hal perencanaan. Dalam sebuah perencanaan manajemen 

redaksi, pers harus bisa menyesuaikan diri serta mencoba menguasai situasi untuk 

kepentingan pangsa pasar. 

 Berdasarkan ulasan diatas, peneliti ingin meneliti tentang “Manajemen 

Redaksi Penerbitan Tabloid Mingguan (Studi Newsroom Pada Redaksi Koran 

Pendidikan Malang)”, karena Koran Pendidikan merupakan pelopor tabloid lokal 

di kota Malang yang berisikan liputan berita pendidikan. Keberadaan media ini 

berdiri secara independen dan tidak bekerja sama dengan lembaga pendidikan di 

Kota Malang. 
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Media ini merupakan perusahaan media kecil, tidak sebesar media lokal 

yang dibawah naungan perusahaan penerbitan pers yang besar. Sisi aktualitas 

yang disajikan media ini juga berbeda dengan media lokal biasanya, berita utama 

disajikan menggunakan gaya penulisan in depth, yaitu penggalian informasi 

secara mendalam selama sepekan. Begitu pula berita lainnya yang merupakan 

kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam pecan lalu. Walaupun demikian, 

eksistensi media ini tidak kalah dengan media lokal lain. Bahkan akhir–akhir ini 

Koran Pendidikan menjadi inspirasi beberapa media lokal untuk menyisipkan 

sedikit informasi seputar pendidikan. Eksistensi Koran Pendidikan yang bisa 

dikatakan cukup lama dalam dunia persuratkabaran, membuat peneliti ingin 

mengetahui upaya–upaya apa saja yang dilakukan pihak redaksi Mingguan Koran 

Pendidikan dalam pengembangan perusahaannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah, 

yaitusebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen redaksi Mingguan Koran Pendidikan? 

2. Bagaimana upaya–upaya yang ditempuh pihak redaksi Koran 

Pendidikan dalam pengembangan manajemen redaksinya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses manajeman redaksi Mingguan koran 

pendidikan. 
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2. Untuk mengetahui upaya–upaya yang dilakukan pihak redaksi 

Koran Pendidikan dalam pengembangan Manajemen 

redaksinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

Mingguan Koran Pendidikan dalam meningkatkan sistem kerja yang baik 

antar jajara personil. 

2. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membuka wacana 

baru dalam hal komunikasi dan untuk kalangan mahasiswa yang 

melakukan penelitian studi terhadap media. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1  Manajemen Komunikasi 

Dalam sebuah proses manajemen, terdapat kegiatan–kegiatan 

diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan bersama (Hani Handoko,2003:2). Sejalan dengan 

konsep umum manajemen, “as the process of getting done through and 

with people” (Liebler) dan komunikasi “as a process of interrelated 

elements working together to achieve a desired out come or goal” (Baker), 

manajemen komunikasi dipahami sebagai proses yang sistematis antara 
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anggota organisasi atau perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen untuk menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi 

pengertian atau pemahaman antara satu individu maupun lebih yang 

bertujuan mencapai keinginan dan kepuasan bersama (Dewi K,2009:48). 

Sehingga, menurut Terry (1972) “management is a communication” 

dalam hal penyampaian instruksi di satu pihak, dan pelaksanaan kewajiban 

di lain pihak. Dengan kata lain manajemen komunikasi adalah alat, bukan 

merupakan tujuan dari sebuah organisasi (Rosady, 2010:90). 

 Menurut Tommy Suprapto (2009), Setiap aktivitas pendistribusian 

pesan atau informasi adalah aktifitas komunikasi. Untuk mencapai 

tingkatan keberhasilan dalam aktifitas komunikasi yang meliputi 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian informasi selalu 

memerlukan manajemen. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa 

manajemen merupakan sebuah proses dengan memanfaatkan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui 

fungsi–fungsi tersebut pesan atau informasi ditata dan diatur sedemikian 

rupa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang dikemas 

dalam rentangan berbagai kegiatan komunikasi untuk mencapai sasaran. 

Adapun rentangan kegiatan komunikasi dapat dibagi dalam beberapa jenis 

aktifitas antara lain jurnalistik, kehumasan, penyiaran, dan sebagainya. 

Manajemen dalam aktifitas jurnalistik terjadi saat pencarian, 

pengumpulan, penyeleksian, dan pengolahan informasi yang mengandung 

nilai berita, yang kemudian disajikan kepada khalayak. Dalam hal ini 
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ruang lingkup jurnalistik meliputi jurnalistik cetak  dan elektronik, yang 

termasuk di dalamnya jurnalistik penyiaran.  

Menurut Mc Elreath, manajemen humas berarti penelitian, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi 

yang disponsori oleh organisasi mulai dari pertemuan kelompok kecil 

hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional via satelit, dari 

pembuatan brosur hingga kampanye nasional melalui multimedia, dari 

menyelenggarakan acara open house hingga kampanye politik, dari 

pengumuman pelayanan public hingga menangani kasus manajemen krisis 

(Rosady,2010:31). Maka, bagian humas juga harus memiliki kegiatan 

yang terencana dengan baik, serta mampu mengorganisir dan 

mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan tertentu (Morissan, 2008 :9). 

Sehingga dapat dirumuskan manajemen komunikasi merupakan 

kegiatan pengelolaan informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi 

yang telah diolah tersebut akan disajikan kepada khalayak baik dalam 

bentuk cetak, siaran, bahkan penyuluhan. 

 

E.2 Manajemen Media Massa Cetak 

Manajemen media merupakan tindakan yang terfokus pada 

bagaimana menyiapkan perangkat manajerial usaha pemberitaan. 

Bagaimana sebuah berita diproduksi dari tahap perancangan, persiapan, 

pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan hasil akhirnya. Tahapan tersebut 

tidak hanya digunakan pada pengaturan ketika peliputan di lapangan, 
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tetapi juga ketika mempersiapkan perangkat pemberitaan sejak media itu 

berdiri (Septiawan Santana,2005 :183). Sebelum terjun langsung dalam 

bisnis penerbitan pers, pengelola media harus dapat menyesuaikan diri, 

dengan mencoba menguasai situasi untuk kepentingan pangsa pasar. 

Kekuatan finansial dan stabilitas komersial, merupakan jaminan terhadap 

perkembangan penerbitan pers. Maka dari itu, manajemen harus mampu 

mempergunakan sumber daya yang dimilikinya (Djuroto,2004:97).  

Dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan pers, 

pemimpin umum bertugas dan bertanggung jawab di perusahaan media 

tersebut, baik  bidang redaksi, bidang usaha, dan percetakan. Namun, 

media cetak yang hanya memiliki dua bidang,yaitu redaksi dan 

perusahaan. Hal ini karena ada perusahaan pers yang meletakkan bagian 

percetakannya dibawah bidang redaksi atau perusahaan tersebut tidak 

memiliki percetakan, tetapi mencetakkannya ke lembaga lain Moondry 

(2008:123). 

Sedangkan menurut Djuroto(2004:15-41), pada umunya secara 

sederhana organisasi manajemen media cetak dapat di rumuskan ke dalam 

bagian sebagai berikut: 

1. Top Management (Pimpinan Umum) 

Pemimpin umum adalah orang pertama dalam suatu 

perusahaan pers. Ia mengendalikan perusahaannya, baik di bidang 

redaksional maupun di bidang usaha. Pemimpin umum bisa dari 
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pemilik perusahaan itu sendiri atau orang lain yang dipercaya 

untuk memegang perusahaan. 

Pemimpin umum bertanggung jawab terhadap maju 

mundurnya perusahaan yang dipimpinnya.Ia mempunyai 

kekuasaan yang luas,mengambil kebijaksanaan, menentukan arah 

perkembangan penerbitannya,dan memperhitungkan rugi laba dari 

perusahaannya. Karena kewenangannya itu, pemimpin umum 

berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan, sesuai dengan 

yang dibutuhkannya. 

2. Redaksional (Bidang Redaksi) 

Bagian redaksional adalah bagian yang mengurus 

pemberitaan. Bagian yang dipimpin oleh pimpinan redaksi ini 

bertanggungjawab atas pekerjaan yang terkait dengan pencarian 

dan pelaporan berita. Maka, bagian ini disibukkan oleh proses rapat 

redaksi yang memutuskan peristiwa apa yang diangkat dan mana 

yang ditangguhkan. 

Dengan demikian, seorang pemimpin yang membawahi 

bidang redaksional dibantu oleh berbagai jabatan redaksional. 

Jabatan tersebut antara lain redaktur pelaksana, redaktur (editor), 

serta para wartawan dan koresponden yang mencari dan 

melaporkan peristiwa yang hendak diberitakan. 
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3. Bidang Cetak 

Bidang ini merupakan bagian yang memproduksi naskah–

naskah pemberitaan, opini, dan informasi lainnya.Bidang ini terkait 

dengan peralatan yang dibutuhkan oleh sebuah media pemberitaan. 

Dalam media cetak, bagian ini akan berurusan dengan segala 

peralatan dan teknologi percetakan. Baik perusahaan penerbitan 

pers yang memiliki percetakan sendiri, maupun penerbitan pers 

yang tidak memiliki percetakan sendiri dan mencetakkan produk 

pemberitaanya kepada perusahaan percetakan yang menerima 

order percetakan dari pihak lain. 

4. Business Department (Bidang Usaha) 

Bidang ini bertanggungjawab terhadap penanganan 

administrasi perusahaan serta manajemen bisnis pada umumnya, 

termasuk pengaturan biaya operasional, urusan personalia dan 

periklanan.Dengan demikian, bagian yang ada dalam lingkup 

bidang usaha antara lain bagian iklan, sirkulasi, keuangan, layanan 

pelanggan, personalia, dan teknik. 

 

E.2.1 Manajemen redaksi 

Redaksi merupakan bagian dari industri surat kabar yang bertugas 

untuk menyeleksi naskah, apakah naskah berita tersebut layak cetak atau 

tidak. Redaksi merupakan sisi dari sebuah penerbitan pers yang 

menjalankan visi, misi, atau idealisme media. Didalam komponen 
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keredaksian, bagian yang penting mendapat perhatian adalah bagaimana 

pelaksanaan setiap kegiatan di arahkan untuk menghasilkan isi yang 

berkualitas (Ashadi dan Rondang, 2000:161). 

Menentukan apakah suatu peristiwa memiliki nilai berita 

merupakan tahap awal dari proses kerja redaksional (Hikmat K,2005:71). 

Di dalam sebuah sistem manajemen redaksi, redaksi memiliki peran yang 

sangat penting, karena bertanggungjawab atas pekerjaan yang terkait 

dengan pencarian dan pelaporan berita. Maka, jajaran ini disibukkan oleh 

proses rapat redaksi yang memutuskan peristiwa apa yang diangkat dan 

mana yang ditangguhkan. Selain itu, bidang redaksi dituntut secara cepat 

dan tepat dalam menyelesaikan tugas. Disiplin kerjanya terkait dengan 

waktu tengat naskah berita dicetak  dan diterima pada waktu–waktu yang 

telah ditetapkan atau waktu siaran tertentu dimana pemirsa telah mendapat 

jadwal siaran pemberitaannya. Berbagai pola waktu kerja redaksional 

disesuaikan dengan karakteristik dan potensi media massa yang menjadi 

saluran pemberitaan (Santana K, 2005 ;188). 

Manajemen redaksi yang dimaksud dalam penelitian adalah proses 

antar orang-orang dibidang redaksi suatu penerbitan pers yang melakukan 

kegiatan manajemen keredaksian. Kegiatan yang dimaksud adalah 

Planning, staffing, directing, controlling, coordinating dan Budgeting. 

Alur manajemen redaksi Koran Pendidikan terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu bidang redaksi (wakil pimpinan redaksi dan redaktur) dan bidang 

operasional (wartawan). Bidang redaksi bertugas untuk menolak atau 
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mengizinkan (menyeleksi) pemuatan suatu tulisan atau berita serta 

memperhatikan bahasa, akurasi dan kebenaran tulisan atau beritannya 

termasuk didalam menjaga agar tidak terjadi salah cetak. Sedangkan 

wartawan bertugas merealisasikan kebijakan dari sidang redaksi melalui 

pengemasan tulisan atau beritanya. 

Manajemen redaksi merupakan lapisan kegiatan yang merupakan 

proses kerja personil bidang redaksi untuk mencapai tujuan yang 

direncanakan, yakni menghasilkan berita yang berkualitas, maka 

didalamnya terdapat proses kerja yang dimulai dari : 

1. Planning yang merupakan langkah awal yang disusun secara 

matang yang diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perencanaan 

kerja, yang meliputi (penentuan headline, penentuan materi berita, 

penentuan cover, dan menentukan wartawan yang akan ditugaskan 

untuk meliput berita). 

2. Organizing merupakan salah satu bentuk tindakan manajemen 

yang mengarahkan dan menentukan sebuah proses lembaga 

organisatoris, meliputi (pendelegasian wewenang dari pimpinan 

kepada bawahan, adanya pengorganisasian antara redaktur dan 

wartawan yang beracuan pada kemampuan dasar jurnalistik). 

3. Actuating merupakan salah satu bentuk tindakan manajemen nyata 

yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, meliputi 

(pencarian berita yang disesuaikan dengan wilayah edar masing-
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masing wartawan, pengeditorialan berita, penyusunan layout, 

pengiriman naskah ke penerbitan). 

4. Controlling merupakan salah satu tindakan memonitor langkah dan 

kebijakan organisatoris dalam rangka menentukan langkah 

evaluasi dari hasil akhir sebuah penyuntingan, peliputan dan 

produksi. 

 

E.2.2 Proses Kerja Bidang Redaksi 

Berita merupakan laporan atau pemberitahuan tentang segala 

peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak, melibatkan data 

dan fakta yang terjadi di semesta ini (Suhandang, 2004:103). Pengolahan 

sebuah berita dari sebelum berita dibuat hingga diinformasikan kepada 

khalayak berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil berita yang 

akan diberitakan. Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan 

tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers 

(Asep,2006:3). 

Setiap tulisan mengenai publik mulai dari gagasan, pengembangan, 

sampai pada naskah akhir, merupakan hasil dari beberapa tingkat 

keputusan. Mantan wartawan Wall Street Journal Ronald Buel 

mengatakan bahwa jurnalisme mempunyai lima lapisan keputusan: 

1. Penugasan: yang menentukan apa yang layak diliput dan mengapa? 

2. Pengumpulan: yang menentukan bila informasi yang dikumpulkan itu 

cukup? 
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3. Evaluasi : yang menentukan apa yang penting dimasukkan dalam 

berita? 

4. Penulisan: yang menentukan kata-kata apa yang perlu digunakan? 

5. Penyuntingan: yang menentukan berita mana yang perlu diberi judul 

yang besar dan dimuat di halaman depan, tulisan mana yang mau 

dipotong, informasi mana yang perlu diubah (Luwi, 2008:92). 

Mencari berita (news hunting, news getting, atau news gathering) 

disebut pula meliput bahan berita sebagai salah satu tahap proses 

penyusunan naskah berita (news processing), selain proses perencanaan 

berita (news planning), proses penulisan naskah (news writing), dan proses 

penyuntingan naskah (news editing). Tepatnya, meliput berita dilakukan 

setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi (rapat 

redaksi). Ada tiga teknik peliputan berita, yakni sebagai berikut: 

a. Reportase 

Reportase adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke 

lapangan, ke TKP (tempat kejadian perkara). Wartawan 

mendatangi langsung tempat kejadian/peristiwa, lalu 

mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa tersebut.  

Peristiwa yang diliput harus bernilai jurnalistik atau berita 

(news values), yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. 

Peristiwanya sendiri secara garis besar terbagi dua, yakni peristiwa 

yang diduga terjadi atau direncanakan terjadi, misalnya peristiwa 

perayaan hari ulang tahun, peresmian gedung, deklarasi partai, 
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seminar, dan peristiwa yang tidak terduga kejadiannya, misalnya 

kebakaran, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. 

Dari segi substansi atau jenis peristiwa, reportase bisa 

dilakukan dengan dua cara, yaitu beat system dan follow up system. 

Beat System adalah sistem pencarian dan pembuatan bahan berita 

yang mengacu pada beat (bidang liputan), yakni meliput peristiwa 

dengan mendatangi secara teratur instansi pemerintah atau swasta, 

atau tempat-tempat yang dimungkinkan munculnya peristiwa, 

informasi, atau hal-hal yang bisa menjadi bahan berita. Sedangkan 

follow up system ada teknik meliput bahan berita dengan cara 

menindaklanjuti (follow up) berita yang sudah muncul. 

b. Wawancara 

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses 

wawancara (interview) dengan sumber berita atau narasumber 

(interviewee). Wawancara bertujuan menggali informasi 

komentar, opini, fakta, atau data tentang suatu masalah atau 

peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. 

c. Riset Kepustakaan 

Riset kepustakaan (studi literatur) adalah teknik peliputan 

atau pengumpulan data dengan mencari kliping koran makalah-

makalah atau artikel koran, menyimak brosur-brosur, membaca 

buku atau menggunakan fasilitas search engine di internet.  
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Seteleh materi berita hasil liputan terkumpul,wartawan menulisnya 

dalam bentuk naskah. Kemudian, naskah yang sudah ditulis harus 

disunting dari segi redaksional (bahasa) dan substensi (isi). Hal ini 

biasanya disebut dengan news editing. Editing merupakan proses 

memeriksa kembali naskah/tulisan untuk menyempurnakan tulisan, yang 

menyangkut ejaan, gaya bahasa, kelengkapan data, efektivitas kalimat, dan 

sebagainya. Pelaku disebut editor atau redaktur. proses editing 

(menyunting naskah). 

Secara redaksional, editor memeriksa tiap kata dan kalimat agar 

logis, mudah dipahami, dan tidak rancu (benar ejaan, punya arti, dan enak 

dibaca). Sedangkan secara substansial, editor memperhatikan data dan 

fakta agar tetap akurat dan benar. Isi tulisan mudah dimengerti. 

Sistematika harus tetap terjaga. Kegiatan menyunting pada dasarnya 

mencakup hal-hal berikut: 

1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan faktual. 

2. Menghindari kontradiksi dan mengedit berita untuk diperbaiki. 

3. Memperbaiki keaslahan ejaan (tanda baca, tatabahasa, angka, 

nama, dan alamat). 

4. Menyesuaikan gaya bahasa dengan gaya surat kabar 

bersangkutan. 

5. Mengetatkan tulisan (meringkas beberapa kalimat menjadi satu 

atau dua kalimat yang memiliki kejelasan makna serupa). 
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6. Menghindari dari unsure-unsur penghinaan, arti ganda, dan 

tulisan yang memeuakkan (bad taste). 

7. Melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi (missal, anak 

judul/subjudul). 

8. Menulis judul yang menarik. 

9. Menulis keterangan gambar/caption untuk gambar/foto dan 

pekerjaan lain yang bersangkutan dengan cerita yang disunting. 

10. Menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak, mungkin 

masih terdapat kesalahan secara redaksional dan substansial 

(Asep,2006:67). 

Dalam proses penulisan naskah berita, editing merupakan bagian 

dari aktivitas pengolahan hasil liputan (news processing) setelah melewati 

tahap news planning (perencanaan berita), news gathering (peliputan 

peristiwa di lapangan), dan news writing (penulisan bahan-bahan berita 

menjadi sebuah tulisan berita). Setelah  proses edeiting dilalui, sampailah 

pada proses berikutnya, yakni proses pracetak berupa desain grafis, lay out 

(tata letak), artistik, pemberian ilustrasi atau foto, desain cover, dan 

sebagainya. Setelah itu langsung ke percetakan (printing process). 

Pada dasarnya, mekanisme alur pemrosesan naskah berita dalam 

surat kabar merupakan gambaran bagi pembuatan berita di media lain. 

Perbedaannya, terletak pada karakteristik dari masing-masing media. 

Majalah, tabloid yang memiliki mekanisme tidak selinier surat kabar 

(Santana K,2005:197). 
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E.2.3 Fungsi Manajemen Redaksi 

Pada dasarnya manajemen dibutuhkan untuk melakukan beberapa 

kegiatan atau tugas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. Tanpa manajemen, semua usaha serta 

pencapaian tujuan sebuah organisasi akan sia–sia. Beberapa kegiatan atau 

tugas yang harus dilakukan itu merupakan fungsi daripada manajemen 

yang harus dijalankan untuk mencapai tujuannya. Menurut Luther Gulick, 

fungsi Manajemen redaksi adalah sebagai berikut: 

1.  Planning: secara harfiah berarti merencanakan suatu 

pekerjaan. Di dalam manajemen, fungsi ini juga mencakup 

fungsi budgeting (penganggaran), karena perencanaan  meliputi 

berbagai rencana termasuk biaya dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

2. Organizing: fungsi ini mengatur unit–unit kerja beserta orang-

orang yang ada di dalam unit kerja untuk mencapai program 

kerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan.  

3. Staffing: bagian dari organizing, namun karena posisinya 

sangat penting maka staffing menjadi fungsi yang mandiri. 

Fungsi staffing yang berarti penempatan orang-orang kedalam 

unit kerja masing-masing. 

4. Directing: meliputi pemberian arahan, perintah dan saran, baik 

langsung maupun tidak langsung dari pihak atasan kepada 

bawahan sebagai manastruktur dan hirarki perusahaan. 
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5. Coordinating: menyatukan, menghubungkan, menyelaraskan 

persepsi atau pengertian serta pemahaman antar bagian dalam 

suatu pekerjaan terhadap langkah – langkah yang harus 

ditempuh untuk mencapai sasaran atau produk.  

6. Reporting:  menyampaikan perkembangan atau hasil kegiatan 

atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang terkait 

dengan tugas dan fungsi unit kerja masing - masing. 

7. Budgeting: menentukan pembiayaan yang diperlukan dalam 

mengoperasionalkan pekerjaan. (Djuroto, 2004 : 96) 

 

E.3   Media Massa 

Media massa (mass media) adalah sarana yang membawa pesan. 

Media massa adalah buku, majalah, tabloid, koran, televisi, radio, 

rekaman, film dan web. Kebanyakan ahli teori menganggap media sebagai 

wahana yang netral  dalam membuat pesan (John Vivian, 2008:453).  

Pers mengandung dua arti, arti sempit dan arti luas. Dalam arti 

sempit pers hanya menunjuk pada media cetak berkala surat kabar, tabloid, 

dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers hanya menunjuk pada media 

cetak berkala, melainkan juga mencakup dalam media elektronik. Pers 

dalam arti luas disebut media massa (Harris,2008:31). 
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Menurut Onong U. Effendi (2009:154), pers memiliki ciri yang 

telah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Periodesitas 

Pers memiliki waktu terbit secara teratur, periodik. Misalnya 

setiap hari, seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali atau 

dua bulan sekali. 

2. Publisitas 

Publisitas memiliki arti bahwa pers diperuntukkan khalayak  

umum yang sangat heterogen. Maka dari itu, isi dari surat kabar 

seperti berita, tajuk rencana, artikel dan sebagainya harus 

menyangkut kepentingan umum. 

3. Universalitas 

Ciri ini menunjukkan bahwa media masa harus memuat 

aneka berita mengenai kejadian–kejadian diseluruh dunia dan 

tentang segala aspek kehidupan manusia. 

4. Aktualitas 

Yang dimaksud dengan aktualitas adalah kecepatan 

penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada 

khalayak. Bagi surat kabar, aktualitas merupakan faktor yang amat 

penting, karena menyangkut nama baik pers itu sendiri serta 

persaingan dengan yang lainnya. 
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5. Objektivitas 

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus 

dipegang teguh oleh awak redaksi dalam menjalankan profesi 

jurnalistiknya. Surat kabar yang baik  harus dapat menyajikan hal-

hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang 

disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya. 

Selain itu, media masa juga memiliki beberapa fungsi yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Fungsi menyiarkan informasi 

Menyiarkan informasi adalah fungsi pers yang pertama dan 

utama pers. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi 

kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik, penting, benar, 

lengkap,  jelas, jujur, berimbang, relevan, bermanfaat dan  etis.   

b.  Fungsi mendidik 

Fungsi kedua dari surat kabar ialah mendidik sebagai 

sarana pendidikan massa, pers memuat tulisan-tulisan yang 

mengandung pengetahuan sebagai khalayak pembaca bertambah 

pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam 

bentuk berita, dapat juga secara eksplisit dalam bentuk artikel atau 

tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita 

bergambar juga mengandung aspek pendidikan. 
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c. Fungsi menghibur 

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk 

mengimbangi berita–berita berat ( hard news ) dan artikel yang 

berbobot. Isi surat kabar atau majalah yang bersifat hiburan bisa 

berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok 

karikatur ; tidak jarang juga bersifat yang mengandung minat 

insani (human interest ), dan kadang-kadang tajuk rencana. 

d.  Fungsi mempengaruhi 

Fungsi yang keempat ini, yakni fungsi mempengaruhi yang 

menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehiupan 

masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit 

terdapat pada berita, sedangkan secara eksplisit terdapat pada tajuk 

rencana dan artikel. Fungsi mempengaruhi khusus untuk bidang 

perniagaan terdapat pada iklan yang dipesan oleh pengusaha. 

e. Fungsi kontrol Sosial 

Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Pers akan senantiasa menyalak ketika 

melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu 

masyarakat atau negara. Fungsi ini membuat pers senantiasa 

bersikap independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua 

kelompok dan organisasi yang ada. Dalam mengemban fungsi 

kontrol sosial, pers pun tunduk pada perundang-undangan yang 

berlaku. Fungsi ini  meliputi sensor editorial yang memiliki 
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peranan penting dalam keseluruhan berita, mampu memberi 

pengaruh  internal terhadap bidang redaksi untuk memutuskan 

berita mana yang dapat diterima dan berita mana yang tidak, 

sebelum disiarkan (Haris,2008:32). 

 

 E.3.1 Tabloid 

Bentuk media massa cetak dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

bentuk, yakni surat kabar, majalah, tabloid buku, dan sebagainya. Untuk 

membedakan bentuk media tersebut, dapat dilihat dari ukuran dan 

periodesitasnya.  

1. Surat kabar  terbit setiap hari, tercetak dalam kertas ukuran plano. 

2. Majalah terbit mingguan, dwimingguan dan bulanan tercetak 

dalam kuran kertas kuarto atau folio. 

3. Tabloid terbit mingguan, dwimingguan atau bulanan tercetak 

dalam kertas ukuran broadsheet. 

4. Buletin terbit tidak teratur atau penerbitan berkala, tercetak dalam  

kertas ukuran broadsheet. 

5. Buku terbit secara fleksibel, tercetak dalam kertas ukuran setengah 

kuarto atau setengah folio dan dijilid rapi.  

Dengan demikian, dapat diperoleh pengertian bahwa tabloid 

merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang 

dicetak dalam kertas ukuran broadsheet (lebih kecil dari plano) dan dilipat 
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seperti surat kabar. Tabloid biasanya terbit secara teratur, seminggu sekali, 

dua minggu sekali atau satu bulan sekali (Djuroto,2004:11).  

 

E.4  Hubungan Media Massa Dengan Manajemen 

Menurut Septiawan Santana (2005;186) Setiap medium pers pasti 

memiliki organisasi manajemen tertentu. Pengorganisasian kerja media pers 

tidak hanya memproduksi kerja berupa berita. Tapi juga mencakup pekerjaan 

administrasi perusahaan, teknis percetakan atau produksi siaran dan atau 

elektronis, serta penjualan atau pemasaran dan pencarian pemasukan dari 

iklan. 

Dengan demikian, pernyataan di atas dapat dirumuskan dua perspektif 

tentang media massa. Pertama, sebagai produk dari suatu perusahaan. Media 

massa sebagai suatu produk perusahaan mengalami proses produksi yang 

melibatkan sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Produk yang 

tersajikan pada media massa (berita, artikel, gambar, dan sebagainya) 

merupakan hasil dari proses jurnalistik. Proses jurnalistik yang dilakukan itu 

secara sadar atau tidak juga menggunakan fungsi manajemen. Kedua, sebagai 

suatu perusahaan atau organisasi.  Seperti pemaparan diatas, media massa juga 

mencakup pekerjaan administrasi perusahaan. Selain itu, media massa juga 

melakukan aktivitas organisasi dan kepemimpinan. Dalam hal ini, 

kepemimpinan yang dimaksud adalah aktivitas pemimpin disemua jajaran 

manajemen. 
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E.5 Newsroom Study 

Newsroom Study adalah Studi tentang peran personil dalam ruang 

redaksi untuk membangun publiknya dalam mempelajari dan menganalisa 

semua berita yang masuk ke ruang redaksi, yaitu suatu berita yang potensial 

yang layak untuk disiarkan ke seluruh penjuru dunia, baik lokal maupun 

nasional (Gaye Tuchmann dalam Oliver Boyd 1995 :294). 

Newsroom memiliki peranan penting untuk membangun ruang publik, 

yang berfungsi sebagai ruang kontrol media, dimana kontrol media tersebut 

mampu mengatur para awak media untuk melakukan aktifitas jurnalistik 

secara maksimal. Menurut Suhandang (2004:23) adapun aktifitas  jurnalistik 

antara lain mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan 

berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka 

memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya sehingga bisa mengubah 

sikap, sifat, pendapat dan tingkah laku khalayaknya. 

Selain itu, menurut pernyataan Warren Breed, dalam newsroom tidak 

ada faktor yang dapat menciptakan suatu keengganan dalam melakukan 

pekerjaan, kecuali tidak ada kesesuaian antara suasana di ruang redaksi 

dengan kemampuan staf redaksi. 

Ada enam faktor yang secara umum digunakan sebagai pertimbangan 

untuk menyesuaikan diri dari dalam ruang redaksi adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan institusi dan sanksi 

Suatu perusahaan penerbitan pers memiliki kekuasaan agar 

seluruh jajaran redaksi mematuhi aturan perusahaan. Perusahaan 
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pers juga mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan ataupun 

mengangkat jabatan pekerja mereka untuk membuat kondisi 

instansi yang lebih baik. 

2. Perasaan saling terikat 

Seorang staf surat kabar mungkin merasakan suatu ikatan 

terhadap surat kabar yang menerimanya. Rasa hormat, apresiasi 

sering tertanam pada seorang editor (tertentu) yang pernah 

mengarahkan staf terhadap penyelesaian sebuah masalah. Misalnya 

Redaktur senior lebih berpengalaman dan lebih dewasa dalam 

menghadapi situasi. Hal tersebut mempunyai peranan penting 

dalam sebuah ruang redaksi atau newsroom dalam menciptakan 

suasana nyaman dalam bekerja. 

3. Kebebasan beraspirasi 

Sebagian besar para staf bebas menunjukkan kemampuan 

dan etos kerja dengan maksimal untuk dapat diakui dalam 

perusahaan, karena mereka mempunyai ambisi untuk mendapatkan 

promosi jabatan yang lebih tinggi maupun hanya dijadikan suatu 

batu loncatan untuk pekerjaan lain yang lebih baik. 

4. Menghindari konflik internal 

Konflik internal didalam newsroom akan menyebabkan 

reputasi buruk dan timbul rasa ingin bekerja ditempat lain. Hal ini 

akan menurunkan kinerja seorang staf redaksi dan akan 

menghambat keseluruhan proses pembentukan berita. 
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5. Lingkungan yang nyaman 

Staf bidang redaksi memiliki tingkat formalitas rendah, 

eksekutif tidak menganggap bawahannya pekerja, namun rekan 

kerja. Seluruh staf bekerja sama dalam menciptakan sebuah berita. 

Staf redaksi berdiskusi dengan editor pada basis give-and-take, 

bagian eksekutif sering turun ke newsroom untuk menghadiri 

diskusi. 

Pendelegasian wewenang biasanya  dilakukan sesuai 

dengan kemampuan personil. Sehingga, staf redaksi menyukai 

pekerjaannya karena sesuai dengan keahliannya. 

6. Berita menjadi sesuatu yang memiliki nilai 

Pembuat atau pencari berita (wartawan) mendedikasikan 

dirinya untuk membuat beberapa berita dalam 24 jam. Berita 

adalah tantangan, dan menghadapi tantangan ini adalah pekerjan 

reporter. Keaktualan dan konten berita merupakan fokus utama 

dalam berita. Dalam newsroom, staf redaksi dan eksekutif 

disatukan dan disolidkan dengan minat yang sama, yaitu berita 

(Oliver Boyd,1995:277). 

Adapun elemen nilai berita yang mendasari pelaporan 

berita diantaranya: 

a. Aktualitas (Timeliness), Semakin aktual sebuah berita, 

semakin baru sebuah peristiwa itu terjadi, artinya 

semakin tinggi nilai beritanya. 
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b. Kedekatan (Proximity), Khalayak akan tertarik dengan 

berita yang menyangkut kehidupan, seperti keluarga, 

klub olahraga, tempat yang dikenali khalayak setiap 

harinya, dan sebagainya. 

c. Keterkenalan (Prominance), Elemen ini tidak dibatasi 

atau hanya di tunjukkan pada status VIP (Very 

Important Person) semata. Beberapa tempat, pendapat, 

dan peristiwa termasuk dalam elemen ini. 

d. Dampak (Consequence), Berita yang  mengubah 

kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung 

nilai konsekuensi. Sebagai contoh berita mengenai 

kenaikan gaji pegawai negeri atau kenaikan harga BBM 

(Bahan Bakar Minyak). 

e. Konflik (Conflict), Perseteruan antar individu, antar 

tim, antar kelompok, sampai antar negara, merupakan 

elemen elemen natural dari berita yang mengandung 

nilai konflik. 

f. Keanehan (Odity), Peristiwa yang tidak biasa terjadi 

ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera oleh 

masyarakat. 

g. Seks (Sex), Kerap kali elemen ini menjadi satu elemen 

utama pemberitaan. Tapi seks sering pula menjadi 

elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu. Berbagai 
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berita artis hiburan banyk dibumbui dengan elemen 

seks. Berita politik impeachment presiden AS, Bill 

Clinton, banyak terkait dengan unsur seksnya. 

h. Emosi (Emotion), Elemen ini kadang dinamakan 

dengan elemen human interest. Elemen ini menyangkut 

kisah yang mengandung kesedihan, kemarahan, simpati, 

ambisi, kebencian, cinta, kebahagiaan dan sebagainya. 

i. Kemajuan (Progress), elemen ini merupakan 

perkembangan suatu peristiwa yang ditunggu 

masyarakat. Kesudahan invasi militer AmerikaSerikat 

(AS) ke Irak , misalnya masih tetap ditunggu 

masyarakat. Serta bagaimana masyarakat Irak seusai 

perang tersebut membangun pemerintahannya adalah 

elemen berita yang ditunggu masyarakat.  

j. Ketegangan (Suspense),  Elemen ini menunjukkan 

sesuatu yang di tunggu terhadap sebuah peristiwa oleh 

masyarakat. Adanya ketegagan menunggu pecahnya 

perang (invasi) AS ke Irak salah satu contohnya. 

Namun, elemen ini tidak terkait dengan paparan kisah 

berita yang berujung klimaks kemisterian. Kisah berita 

yang menyampaikan fakta tetap merupakan hal yang 

penting dan dituntut masyarakat. Ketegangan khalayak 

tetap terjadi selama kasus tersebut dilaporkan media, 
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khususnya pada rincian fakta kejadiannya beserta 

wacana politik yang membayanginya (Santana 

K,2005:18). 

 

F. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, terkait dengan judul “Manajemen Redaksi 

Penerbitan Tabloid Mingguan”, maka penelitian difokuskan pada beberapa 

kegiatan dari manajemen redaksi, yaitu Planning, Organizing, Actuating, 

dan Controlling (POAC). Kemudian peneliti menggabungkan dengan 

aktifitas jurnalistik dalam newsroom (ruang redaksi) Koran Pendidikan. 

Adapun aktifitas tersebut antara lain peliputan, pengolahan, dan penyiaran 

berita. Sehingga, peneliti dapat menggambarkan fokus penelitian yang 

dirancang dalam bentuk tabel seperti berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian 

 

                Kegiatan Manajemen redaksi 

 

 

Aktifitas Jurnalis dalam Newsroom 

 

P 

 

O 

 

A 

 

C 

Peliputan berita     

Pengolahan berita     

Penerbitan berita     
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Dengan demikian, terdapat 12 poin yang digunakan peneliti sebagai 

rumusan fokus penelitian. Adapun poin tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Planning (Perencanaan) 

1. Perencanaan peliputan berita yang meliputi perencanaan narasumber, 

materi berita, perencanaan waktu dan tempat peliputan, serta 

perencanaan wartawan yang ditugaskan untuk meliput. 

2. Perencanaan pengolahan berita yang meliputi perencanaan penulisan 

dan penyuntingan naskah baik dari segi redaksional (bahasa) maupun 

substansi (isi) sesuai deadline yang ditentukan. 

3. Perencanaan penerbitan berita yang meliputi perencanaan pemilihan 

naskah berita (materi berita), perencanaan waktu terbit, dan 

sebagainya. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

1. Pengorganisasian peliputan berita, meliputi pembagian tugas liputan 

kepada tiap–tiap wartawan dengan membentuk kelompok kerja 

wartawan. 

2. Pengorganisasian pengolahan berita, meliputi pengorganisasian antara 

redaktur dan wartawan yang beracuan pada kemampuan dasar 

jurnalistik. 

3. Pengorganisasian penyiaran atau penerbitan berita, meliputi 

pembentukan redaktur pelaksana dan pimpinan redaksi yang 

ditugaskan megemas dan menyeleksi naskah berita. 
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c. Actuating (Pelaksanaan) 

1. Pelaksanaan peliputan berita, meliputi proses pengumpulan data dan 

fakta oleh wartawan sesuai pembagian wilayah masing – masing. 

2. Pelaksanaan pengolahan berita meliputi proses pelaksanaan penulisan 

dan penyuntingan naskah berita. 

3. Pelaksanaan penyiaran atau penerbitan berita meliputi proses 

mengemas dan memilih naskah berita. 

d. Controlling (Pengawasan) 

1. Pengawasan peliputan berita meliputi pengawasan kegiatan peliputan. 

2. Pengawasan pengolahan berita meliputi pengawasan kegiatan 

penulisan dan penyuntingan naskah. 

3. Pengawasan penerbitan berita meliputi pengawasan kegiatan produksi 

yang berupa pengemasan dan penyeleksian naskah. 

 

G. Metode Penelitian 

1.  Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik keabsahan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2010:1). Menurut 
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Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain (Jalaludin, 2009:11). Oleh karena 

itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti 

melakukan penelitian mengenai manajemen redaksi tabloid mingguan 

serta upaya pengembangannya. 

 

2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian dekriptif yaitu penelitian yang hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan, tidak menguji 

atau membuat prediksi (Jalaludin, 2009:24). Peneliti menggunakan tipe 

deskriptif kualititaf karena peneliti akan mendeksripsikan atau 

mengkontruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek 

penelitian. Dan peneliti bertindak selaku fasilitator dan realitas dikontruksi 

oleh subjek penelitian dan peneliti bertindak sebagai aktivis yang ikut 

memberi makna secara kritis pada realitas yang dikontruksi oleh media 

(Kriyantono, 2006 :385 ). 
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Dasar penelitian yang digunakan adalah naturalistik yakni 

penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (Sugiyono,2010:1). 

Peneliti meneliti proses Manajemen redaksi Koran Pendidikan dan upaya 

pengembangannya sesuai dengan kondisi yang ada  tanpa dipengaruhi 

dengan sengaja. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan oleh peneliti bertempat di kantor redaksi 

Mingguan Koran Pendidikan Malang yang beralamat di Jalan Bogor 

No.44 Malang. Penelitian ini mengarah pada manajemen redaksi 

perusahaan media serta upaya dalam pengembangannya dan mulai 

dilaksanakan pada tanggal 20 Maret hingga 6 April tahun 2012. 

 

4. Subyek Penelitian 

Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti 

(Sugiyono,2010:53). Adapun yang menjadi kriteria subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek penelitian telah lama dan intensif menyatu dengan 

lingkungan yang menjadi sasaran penelitian (bidang redaksi 
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Mingguan Koran Pendidikan), dalam penelitian ini peneliti 

memilih sampel yang masa kerjanya minimal 1 (satu) tahun. 

2.  Masih terlibat secara aktif dalam lingkungan kerja yang 

menjadi sasaran penelitian, dalam hal ini yang menduduki 

jabatan pada bidang redaksi, atau sebagai pimpinan redaksi, 

redaktur pelaksana, redaktur, dan staf redaksi (wartawan, 

fotografer,layouter). 

3. Bersedia terlibat dalam wawancara mendalam (depth interview) 

yang membutuhkan waktu cukup lama. 

4. Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil 

penelitian. 

Terdapat empat belas orang telah lama dan intensif menyatu 

dengan lingkungan yang menjadi sasaran penelitian (bidang redaksi 

Mingguan Koran Pendidikan) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun. 

Dari empat belas orang tersebut terseleksi lima orang awak redaksi yang 

memenuhi syarat menjadi informan penelitian. Berikut tabel hasil 

pemilihan informan. 
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Tabel 1.2 Penentuan Informan 

Kategori / 

Nama 

Masa 

kerjanya 

minimal 

(satu) 

tahun 

Terlibat secara 

aktif dalam 

lingkungan kerja 

bidang redaksi 

Koran 

Pendidikan 

(yang 

menduduki 

jabatan 

pimpinan 

redaksi, dewan 

redaksi, redaktur 

pelaksana, 

redaktur dan 

wartawan) 

Bersedia 

terlibat 

dalam 

wawancara 

mendalam 

(Depth 

Interview) 

Memberikan 

persetujuan untuk 

mempublikasikan 

hasil penelitian 

Noordin 

Djihad 

√ √ √ √ 

Mas 

Bukhin 

√ √ √ √ 

Bagyo 

Prasasti 

Prasetyo 

√ √ √ √ 

Kukuh 

Sugiyono 

√ √ X X 

N. 

Sunuyekso 

√ √ X X 

Choirul 

Amin 

√ √ √ √ 

Ronny 

Endra 

√ √ √ X 

Sri Kurnia 

 

√ √ √ √ 

Supardal 

 

√ √ X X 

Heru Lianto 

 

√ √ X X 

Nurul 

Hamdalah 

√ √ X X 

Ponco 

Rahmad 

√ √ X X 

Rahmad 

Basuki 

√ √ X X 
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Maftuh 

Junaedi 

√ √ √ X 

Sumber: Data Primer Diolah 

Keterangan :  

√ = Memenuhi kategori 

X = Tidak memenuhi kategori 

Sesuai dengan tabel penentuan informan di atas, maka berikut ini 

adalah daftar nama informan yang berpartisipasi dalam proses penelitian. 

1. Noordin Djihad 

Noordin Djihad merupakan pimpinan redaksi Koran Pendidikan 

sejak media ini berdiri atau lebih tepatnya pada tahun 2004. Tugasnya 

adalah sebagai pengendali kegiatan produksi, yang meliputi penyajian 

berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, 

pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau 

membuat sendiri tajuk. 

2. Bagyo Prasasti Prasetyo 

Bagyo Prasati Prasetyo merupakan salah satu jurnalis senior di 

Koran Pendidikan. Ia bergabung di media ini sejak tahun 2004 hingga 

sekarang ia menjabat sebagai redaktur pelaksana. Tugasnya ialah  

mengawasi, mengkoordinasi, menilai, mengoreksi, serta menyempurnakan 

pekerjaan para redaktur yang ada dibawah tanggung jawabnya 

3. Mas Bukhin 

Mas Bukhin juga merupakan jurnalis senior di Koran Pendidikan. 

Sama halnya dengan Bagyo, ia bergabung di media ini juga pada tahun 
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2004.  Saat ini Mas Bukhin menjabat sebagai redaktur sekaligus wakil 

pimpinan redaksi. Tugas Mas Bukhin sebagai redaktur ialah menerima 

bahan berita, kemudian menyunting dan menyeleksi  untuk dipilih mana 

yang layak dimuat. Sedangkan tugasnya sebagai wakil pimpinan redaksi, 

ia bertugas sebagai badan pembantu pimpinan redaksi untuk membantu 

pengontrolan atas kegiatan keredaksian. 

4. Choirul Amin 

Choirul Amin merupakan redaktur sekaligus wartawan di Koran 

Pendidikan. Ia bergabung di redaksi Koran Pendidikan sejak tahun 2006. 

Tugasnya selain menerima bahan berita, kemudian menyunting dan 

menyeleksi  untuk dipilih mana yang layak dimuat, ia juga bertugas untuk 

melakukan peliputan atau mengumpulkan bahan berita di wilayah 

Kabupaten Malang. 

5. Sri Kurnia 

Diantara kelima subyek penelitian di atas, Sri Kurnia merupakan 

personil paling muda di redaksi Koran Pendidikan. Ia menjabat sebagai 

wartawan  yang meliput di wilayah Kota Malang. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengamati langsung di lapangan. Marshal (1995) menyatakan bahwa 

melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari 

perilaku tersebut (Sugiyono,2010:64). Teknik ini menjadi kajian 

pendahuluan untuk mengenal pasti lingkungan yang menjadi tempat 

penelitian (Muslimin,2011:24). Peneliti dapat langsung ke lapangan 

untuk melihat dan mendengarkan atau menggunakan alat indera lainnya 

tentang apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan seluruh 

jajaran redaksi mengenai proses manajemen redaksi Mingguan Koran 

Pendidikan beserta upaya pengembangannya. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan 

pengetahuan informan yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen 

redaksi Mingguan Koran Pendidikan.  

Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dalam 

kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 
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lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat 

dan ide-idenya. Wawancara ini di ajukan pada seluruh subyek 

penelitian yang telah di tetapkan peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan 

peristiwa yang sudah berbentuk catatan, tulisan, serta foto. Teknik 

pengumpulan data ini digunakan sebagai pelengkap dari metode 

wawancara dan observasi dalam pengumpulan data baik profil 

perusahaan, kebijakan mengenai sistem manajemen redaksi Koran 

Pendidikan. 

 

6. Teknik  Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang mudah dibaca.  Miles and Huberman  (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif  

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus–menerus 

sampai tuntas,  datanya sudah jenuh. 
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Aktifitas dalam analisis data , yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verification: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema analisis data  (interactive model) 

       (Muslimin, 2011: 26) 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

penelitian dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Maka perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian  

Data 

Reduksi Data Penarikan/Pengujian 
Kesimpulan 
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dalam Sugiyono (2011:249) menyatakan “the most frequent from of 

display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

7. Teknik Keabsahan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan 

metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan validitas 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding data itu (lexy, 2010:330). 

Dengan cara ini peneliti mampu menarik kesimpulan tidak hanya dari satu 

sudut pandang, sehingga kebenaran data lebih diterima. 
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Dalam prakteknya, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. Dimana, triangulasi sumber berarti peneliti berupaya 

mengakses dari sumber-sumber yang bervariasi guna memperoleh data 

yang berkenaan dengan persoalan yang serupa (data diperoleh dari 

berbagai informan). Hal ini berarti peneliti telah membandingkan data 

yang diperoleh dari suatu sumber dengan sumber yang lainnya.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Triangulasi “sumber” pengumpulan data.(satu teknik pengumpulan 

data pada bermacam– macam sumber data A, B, C) 

(Sugiyono, 2010:83) 

 

Sedangkan triangulasi metode, digunakan dengan cara peneliti 

membandingkan temuan data yang diperoleh dari suatu metode dengan 

metode yang lainnya, yaitu di antara data hasil metode observasi dengan 

data hasil wawancara   (Muslimin,2011:28). 
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 Wawancara 

mendalam 
  

 

 

Gambar 1.3 Triangulasi “metode” pengumpulan data.(bermacam-macam cara 

pada sumber yang sama) 

(Sugiyono, 2010:83) 
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