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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap televisi pasti mempunyai cara tersendiri dalam mengelola penyiarannya, 

hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakter baik sumber daya manusia maupun 

pengelola dan pemilik dari stasiun yang bersangkutan. Demikian halnya dengan JTV 

Madiun walaupun merupakan bagian dari JTV secara keseluruhan tetapi juga 

mempunyai ciri tersendiri dalam mengelola manajemen penyiarannnya. Hal ini dapat 

dilihat oleh penulis saat melakukan penelitian dimana karena keterbatasan sumber 

daya manusia yang ada maka seluruh komponen yang ada di JTV Madiun harus 

memiliki kemampuan yang lebih artinya mulai satpam harus memiliki kemampuan 

yang lain misalnya mengenal kamera dan sebagainya. 

Pengamatan peneliti selama di lapangan menunjukkan walaupun manajemen 

penyiaran itu ada tetapi semuanya seperti sudah tertata dan terlaksana tanpa harus 

dimengerti dengan baik oleh para personil yang terlibat di dalamnya, artinya 

walaupun mereka tidak pernah memperoleh pendidikan mengenai manajemen atau 

tidak berlatar belakang manajemen tetapi mampu beradaptasi dan menjalankan tugas 

dengan baik. Hal ini terbukti dengan lancarnya acara di JTV Madiun. 

Pembuatan program acara televisi termasuk di dalamnya pembuatan program 

berita pada dasarnya dimulai dari proses perencanaan, produksi dan menyiarkan 

siaran berita. Peran dari manajemen penyiaran sepertinya tidak terasa karena hal 

tersebut terjadi setiap hari sehingga sudah menjadi kebiasaan disinilah peran dari 
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manajemen penyiaran semestinya memaksimalkan dan melakukan evaluasi terus 

menerus terhadap kinerja dari para karyawan. 

Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki terus menerus tahapan-tahapan 

pelaksanaan dari kerja pembuatan berita. Peningkatan kualitas bisa dari sumber daya 

manusianya maupun peralatan yang dipergunakannya sehingga tahapan manajemen 

harus disinkronkan dengan tahapan proses penyiaran dan setiap langkah harus selalu 

berorientasi kepada tujuan acara yang disiarkan harus lebih baik dari waktu ke waktu 

tak terkecuali kualitas acara berita tersebut. 

Perbaikan dan evaluasi ini dilakukan agar dapat meminimalisir penyimpangan 

yang mungkin terjadi sehingga menganggu proses produksi dan pada akhirnya hasil 

akhir yaitu siaran berita itu sendiri. Hal ini dikarenakan memproduksi sebuah berita 

tidak diperlukan perencanaan yang begitu matang, karena berita umumnya datang 

tidak selalu bisa direncanakan tetapi juga bisa datang tiba-tiba di saat kondisi para 

karyawan tidak siap baik fisik maupun peralatan. 

Kondisi demikian tentunya akan menghilangkan moment penting dari berita 

tersebut, disinilah letak dari manajemen penyiaran televisi, dimana berbeda dari 

manajemen radio, televisi tidak hanya menyajikan suara tetapi juga menyajikan 

gambar sehingga diperlukan kerja yang lebih keras lagi serta manajemen yang lebih 

baik agar program siaran berita dapat disiarkan dengan baik. 

Mengelola bisnis media penyiaran merupakan salah satu bisnis yang paling 

sulit dan paling menantang dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Mengelola 

media penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia. Keberhasilan media 

penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada tiga pilar 
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utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap media penyiaran yaitu teknik, 

program dan pemasaran. Keberhasilan media penyiaran bergantung pada bagaimana 

kualitas orang-orang yang bekerja pada ketiga bidang tersebut. Namun demikian, 

kualitas manusia saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kemampuan pimpinan 

media penyiaran bersangkutan mengelola sumber daya manusia yang ada. Karena 

alasan inilah manajemen yang baik mutlak diperlukan pada media penyiaran 

Morissan, (2010 : 125). 

Undang-undang penyiaran memberikan pengertiaan siaran sebagai pesan atau 

rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk 

grafik, karakter, baik yang bersifat interaktif atau tidak, yang diterima melalui 

perangkat penerima siaran. Maka dari itu dibutuhkan manajemen penyiaran untuk 

mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas. Manajemen penyiaran adalah sebuah 

pengaturan atau struktur keorganisaian yang dibentuk untuk mempermudah jalanya 

suatu produksi, dan dalam suatu pengelolaan suatu manajemen penyiaran dibutuhkan 

Manajer Program yang bagus. Tanggung jawab utama manajer program adalah 

mencakup pemilihan semua anggota, dan penjadwalan seluruh program serta 

mengatur penayangan berbagai program sedemikian rupa agar menarik sebanyak 

mungkin audien dan menghasilkan peringkat acara  (rating) yang setinggi mungkin. 

Dalam perkembangan teknologi saat ini banyak sekali televisi lokal yang 

bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah melek informasi, 

seperti di daerah-daerah yang notabene daerah yang masih bisa dikatakan sebagai 

daerah yang berkembang. Mengelola media penyiaran pada dasarnya adalah 

mengelola manusia keberhasilan media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreatifitas 
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manusia yang bekerja pada tiga pilar utama yang merupakan fungsi vital yang 

dimiliki semua media penyiaran yaitu teknik, program, dan pemasaran. 

Penelitian mengenai manajemen penyiaran menarik untuk diteliti dikarenakan 

di masa mendatang diperkirakan jumlah stasiun televisi akan semakin banyak di 

mana salah satu materi penyiaran televisi adalah berita di sisi lain wadah untuk 

mengimplemetasikan ilmu yang dimiliki oleh para sarjana komunikasi khususnya 

masih kurang, sehingga diperlukan referensi mengenai materi manajemen penyiaran 

berita. Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena ingin mengetahui tentang 

manajemen penyiaran televisi lokal dalam mengelola dan menyajikan sebuah berita 

yang disuguhkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk 

menontonnya tayangan acara tersebut.  

Berdasarkan urain latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menangkat 

judul “Manajemen Penyiaran Berita Televisi Lokal (Studi Pada Program Berita 

“Suguhan Sepincuk Berita” di JTV Madiun) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana manajemen penyiaran berita lokal pada program acara Suguhan 

Sepincuk Berita di JTV Madiun khususnya pra produksi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumasan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui tentang proses manajemen penyiaran yang menyangkut teknik 
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reportase, editing berita maupun editing gambar pada televisi lokal kususnya pada 

program acara “Suguhan Sepincuk Berita” di JTV Madiun khususnya pra produksi.  

  

D.  Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Akademis : 

a. Menambah refrensi tentang riset manajemen penyiaran bagi jurusan ilmu 

komunikasi 

b. Membantu mahasiswa, kususnya yang mengambil study audio visual dalam 

mendalami riset ini 

c. Sebagai literatur untuk penelitiian selanjutnya  

2.  Manfaat Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi dan evaluasi bagi para 

pemilik media dalam pembuatan acara berita. 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1  Manajemen Penyiaran 

  Sebagaimana perusahaan lainnya, dasar pengelolaan atau operasionalisasi 

stasiun penyiaran adalah pengetahuan mengenai ilmu manajemen pada umumnya, 

dan pada khususnya manajemen stasiun penyiaran. Pada sesi ini kita akan membahas 

pengertian ilmu manajemen dan bagaimana manajemen diterapkan atau dipraktekkan 

pada stasiun penyiaran. Mengelola bisnis media penyiaran merupakan salah satu 

bisnis yang paling sulit dan paling menantang dibandingkan dengan jenis industri 

lainnya. Mengelola media penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia. 

Keberhasilan media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang 
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bekerja pada tiga pilar utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap media 

penyiaran yaitu teknik, program dan pemasaran. 

E.1.1 Pengertian Manajemen 

    Mabruri (2010:18) menyatakan bahwa: 

Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno menagement, yang memiliki 

arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki dimensi 

yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal 

dari bahasa Italia maneggiare yang berarti mengendalikan, terutamanya 

mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa latin manus yang berarri tangan. 

Sedangkan manajemen produksi adalah segala usaha/aktivitas/proses guna 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tindakan manajemen akan 

melibatkan keputusan atas rancangan/desain dan pengawasan produksi 

termasuk di dalamnya semua aktivitas/proses untuk mewujudkan suatu produk 

sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. 

 

Morissan, (2010:127) mengemukakan beberapa pengertian mengenai 

manajemen sebagai berikut : 

1. Schoderbek, Coiser, dan Alpin, memberikan definisi manajemen sebagai : 

suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pihak-pihak lain. 

2. Stoner, memberikan definisi manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha. 

3. Pringle, Jennings, dan Longenecker yang mendefinisikan manajemen 

sebagai proses memperoleh dan mengkombinasikan sumber daya manusia, 

keuangan, informasi dan fisik untuk mencapai tujuan utama organisasi, 

yaitu menghasilkan suatu barang dan jasa yang diinginkan sebagai segmen 

masyarakat. 

4. Howard Carlisle (1987), Mengemukakan pengertian manajemen yang lebih 

menekankan pada pelaksanaan fungsi manajer yaitu mengarakan, 

mengoordinasikan, dan memengaruhi operasional suatu organisasi agar 

mencapai hasil yang diinginkan serta mendorong kinerja secara total. 

5. Wayne Mondy (1983), memberikan definisi manajemen yang lebih 

menekankan pada faktor manusia dan materi sebagai berikut : Proses 

perencanaan, pengorganisasian, memengaruhi dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya 

manusia dan materi. 

 
 

 



7 
 

E.2.2 Fungsi Manajemen 

Morisan, (2010:130) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan tanggung 

jawab manajemen, manajer harus melaksanakan empat fungsi dasar, yaitu: 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pengorganisasiaan (organising) 

3. Pengarahan dan memberikan pengaruh (derecting/ influencing) 

4. Pengawasan (controlling).  

Dari keempat fungsi manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perancanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) 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 melakukanya dan siapa yang 

melakukanya”. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. 

Sebelum organisasi menetukan tujuan, terlebih dahulu harus menetapkan 

visi dan misi atau maksud organisasi. Kamus Longman mendefinisikan visi 

sebagai kemampuan melihat, atau gagasan mengenai apa yang anda fikirkan 

mengenai sesuatu seharusnya seperti apa. Dengan demikian visi adalah cita-cita 

atau harapan untuk mewujudkan suatu keadaan atau situasi yang ideal di masa 

depan. Seddangkan misi (mision) secara bahasa memiliki dua pengertian dasar 

yaitu maksud atau tujuanyang ingin dicapai dan pekerjaan penting yang harus 

dilakukan. Dengan demikian misi memiliki pengertian sebagai maksud atau 

tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian tindakan atau pekerjaan yang 

harus dilakukan. 
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Manajemen dapat menerapkan sejumlah tujuan melalui proses 

perancanaan ini. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan 

sumber daya secara tidak efektif. Pada umumnya, tujuan manajemen penyiaran 

dapat dibagi kedalam tiga hal yang terdiri atas tujuan ekonomi, pelayanan dan 

personal (Morisan, 2010:132): 

a. Tujuan Ekonomi mencakup hal-hal yang terkait dengan posisi 

keuangan media penyiaran bersangkutan dengan perhatian utamanya 

tertuju pada taget pendapatan, target pengeluaran, target keuntungan, 

target rating yang ingin dicapai. 

b. Tujuan pelayanan mencakup kegiatan penentuan prograqm yang dapat 

menarik audien, penentuan program yang dapat menarik minat dan 

kebutuhan audien sekaligus kegiatan penentuan peran media penyiaran 

di tengah masyarakat. 

c. Tujuan personal adalah tujuan individu yang bekerja pada media 

penyiaran bersangkutan. Pada umumnya, individu bekerja untuk satu 

tujuan, yaitu mendapatkan pengahsilan namun tidak setiap individu 

menjadikan penghasilan sebagai satu-satunya tujuan karena mereka 

menginginkan tujuan lain misalnya : mendapatkan pengalaman, 

keahlian, kepuasan kerja, dan sebagainya. 

 

Pada sebagian besar media penyiaran, rencana tersebut sudah tercantum 

pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) perusahaan yang 

biasannya mencakup hal-hal sebagai berikut (Morisan, 2010:134):  

a. Falsafah (filosofi) stasiun penyiaran: yang memuat peran yang ingin 

dicapai suatu stasiun penyiaran ditengah masyarakat serta tanggung 

jawab kepada publik, pemasangan iklan dan karyawan. Hal ini 

biasanya dapat dilihat dari visi atau misi pendirian perusahaan yang 

tercantum pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

perusahaan.  

b. Rincian kegiatan (job discription): memuat tanggung jawab setiap 

posisi yang ada pada suatu media penyiaran dan hubungan berbagai 

posisi itu satu sama lainnyaserta garis komando diantara posisi itu. Hal 

ini biasanya dapat dilihat pada struktur organisasi perusahaan. 

c. Operasional stasiun: menjelaskan bagaimana stasiun penyiaran 

beroprasi, peran dan tanggung jawab setiap departemen serta 

hubungan antara satu departemen dengan departemen lainnya atau satu 

individu dengan individu lainnya. Setiap perusahaan biasanya 
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memiliki standar prosedur pekerjaan atau standar operating procedure 

(SOP). 

d. Peraturan stasiun penyiaran: yaitu hal-hal yang mengatur berbagai 

ketentuan seperti jam kerja, pakaian, konsumsi, cuti, izin, kerja 

sampingan, dan sebagainya. 

 

 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang mumpuni dan 

lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama dalam proses penyusunan 

struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. 

Depertementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu 

organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat 

dikerjakan bersama. Hal ini tercermin pada struktur formal suatu organisasi, dan 

tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. 

Struktur organisasi stasiun penyiaran pada umumnya tidak memiliki 

standar yang baku. Bentuk organisasi stasiun penyiaran berbeda-beda satu 

dengan lainnya, bahkan dalam wilayah yang sama stasiun penyiarannya tidak 

memiliki organisasi yang persis sama. Tanggungjawab dalam menjalankan 

stasiun penyiaran pada dasarnya  dapat dibagi dalam dua kategori umum yaitu : 

(1)  manajemen penyiaran dan (2)  pelaksanaan operasional penyiaran. 

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. Setiap bagian 

dari struktur organisasi itu harus memiliki paparan kerja atau job description 

yang jelas. Ini penting untuk memahami batas wewenang dan tanggung jawab di 
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antara para manajer. Struktur organisasi tidak mesti sama untuk setiap stasiun 

televisi. Pimpinan stasiun televisi bisa saja membuat struktur orgnisasinya sendiri 

dan ini tidak menjadi masalah yang penting  adalah bahwa struktur organisasi itu 

harus secara jelas memperlihatkan pembagian tanggung jawab dari setiap bagian 

(setiap manajer) dalam struktur organisasi penyiaran tersebut. 

3. Pengarahan dan memberikan pengaruh 

Menurut Morissan, (2010:154) sebagai berikut: 

fungsi pengarahan (directing) dan memberikan pengaruh atau 

mempengaruhi (influencing) tertuju pada upaya untuk merangsang 

antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara 

efektif. Fungsi mempengaruhi atau mengarahkan  terpusat pada stimuli 

karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. 

Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan 

penting yaitu: pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan dan 

pelatihan. 

 

Dari pengertian di atas mengenai kegiatan penting tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Motivasi, adalah keberhasilan stasiun penyiaran dalam mencapai tujuannya 

terkait dengan tingkatan atau derajat kepuasan karyawan dalam memenuhi 

kebutuhannya 

b. Komunikasi, adalahfaktor yang sangat penting untuk dapat melaksanakan 

fungsi manajemen secara efektif. Komunikasi adalah cara yang digunakan 

oleh pimpinan agar karyawan mengetahui atau menyadari tujuan dan rencana 

stasiun penyiaran agar mereka dapat berperan secara penuh dan efektif untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

c. Kepemimpinan, merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. 



11 
 

Kemampuan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan 

dan pemberian pengaruh pada  kegiatan-kegiatan pada sekelompok anggota 

yang saling berhubungan tugasnya. 

d. Pelatihan, perusahaan memilih karyawan biasanya  karena mereka memiliki 

pengalaman dan latar belakang dan keahlian untuk melaksanakan suatu 

tanggung jawab tertentu, namun demikian karyawan tetap membutuhkan 

pelatihan karena berbagai alasan, misalnya pembelian peralatan baru dan 

penerapan prosedur baru pada stasiun penyiaran. 

4. Pengawasan 

Menurut Morissan, (2010:158) memberikan penjabaran sebagai berikut: 

terdapat banyak sebutan untuk fungsi pengawasan (controlling) antara 

lain evaluasi (evaluating) penilaian (appraising), dan perbaikan 

(correcting). Namun sebutan pengawasan lebih banyak digunakan karena 

lebih banyak mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, 

pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif. Pengawasan 

merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau 

perusahaan sudah tercapai atau belum. 

 

Ada dua konsepsi utama untuk mengukur pretasi kerja (performance) 

manajemen stasiun penyiaran adalah efisiensi dan efektivitas. Dari kedua 

pengertian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Efisiensi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

benar. Seorang manajer nyang efisien adalah seseorang yang mencapai 

keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, perforance) dibanding 

masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, peralatan, dan waktu) yang 

digunakan 
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b. Efektivitas, yaitu merupakan kemampuan untuk  memilih tujuan yang teoat 

atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar sedangkan efisiensi adalah 

melakukan pekerjaan dengan benar. 

Menurut Anton Mabruri (2010:21) fungsi dasar manajemen produksi 

secara umum meliputi antara lain: 

1. Planning – perencanaan 

2. Organizing – pengorganisasian 

3. Actuating – pelaksanaan – kepemimpinan 

4. Controling – pengawasan 

 

Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di 

dalamnya. Pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal 

masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian 

(organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi pengendalian 

(controlling). Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing 

(pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan 

mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil 

manajemen yang maksimal. 

Di bawah ini akan dijelaskan arti definisi atau pengertian masing-masing 

fungsi manajemen - POLC : 

1. Fungsi Perencanaan / Planning 

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan 

diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan tersebut. 
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2. Fungsi Pengorganisasian / Organizing 

Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber 

daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan 

perusahaan. 

3. Fungsi Pengarahan / Directing / Leading 

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. 

4. Fungsi Pengendalian / Controling 

Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan 

standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan 

jika diperlukan.  

Fungsi-funngsi manajemen dari beberapa pakar. Fungsi-fungsi 

manajemen berkembang terus menjadi melebihi empat buah. 

1. Luther Gullick: Perencanaan; Pengorganisasian; Staf (Penyusunan pegawai); 

Pembinaan kerja; Pengkoordinasian; Pelaporan; Pengawasan; Anggaran. 

2. George Terry: Perencanaan; Pengorganisasian; Penggerak (Actuating); 

Pengawasan. 

3. James Stone: Perencanaan; Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan. 

4. Kootz dan Donnel: Perencanaan; Pengorganisasian; Staf (Penyusunan 

pegawai), Pembinaan kerja; Pengawasan. 
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5. Richard Griffin: Perencanaan; Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan. 

Earnest Dale: Perencanaan; Pengorganisasian; Staf (penyusunan pegawai) 

Presentasi; Pengawasan. 

6. Hendry Foyal: Perencanaan; Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan. 

7. Lyndall Urwick: Peramalan; Perencanaan; Pengorganisasian; Pemberi 

komando; Pengkoordinasian; pelaporan; Pengawasan. 

Fungsi-fungsi manajemen dari yang dikemukakan para pakar itu bila di 

rekapitulasi adalah sebagai berikut: Peramalan; Perencanaan; Pengorganisasian; 

Penggerak; Pimpinan; Pemberi komando; Staf (Penyusunan pegawai); 

Pembinaan kerja; Pengkoordinasian; Pelaporan; Presentasi; Pengawasan; 

Anggaran.  

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen 

pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry 

Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, 

yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. 

Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu: 

1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan 

dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan 

tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan 

itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil 
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tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat 

digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan 

proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, 

fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. 

2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu 

kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian 

mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi 

tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa 

yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-

tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas 

tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 

3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 

perencanaan manajerial dan usaha.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi Manajemen ialah 

berbagai kegiatan manajemen yang umumnya meliputi Perencanaan; 

Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan. Yang mempunyai peranan khas dan 

bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

    Menurut Wahyudi (1984: 21) menejemen program acara ada dua macam, 

yaitu : 
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a. Menejemen pengadaan materi siaran. 

Dalam hal ini bisa diperoleh melalui produksi sendiri, produksi kerja 

sama,ataupun melalui pembelian dari production house (PH), bila mata 

acara itu mata acara unggulan (menarik khalayak) maka perlu 

dipromosikan terlebih dahulu, seperti pembuatan trailer (paket pendek 

yang berisi pesan tentang highlight suatu mata acara yang akan 

disiarkan dalam waktu dekat).  

b. Menejemen penyiaran program acara tersebut. 

Menejemen dikatakan baik apabila mampu merencanakan susunan 

mata acara tiga sampai enam bulan ke depan tanpa ada perubahan 

jadwal maupun materi yang disiarkan, namun bila ada perubahan, 

maka secara dini harus diinformasikan kepada khalayak.   

 

E.2  Berita 

E.2.1  Pengertian Berita 

Menurut Djuroto (2002:46) mengemukakan  

berita berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa Inggris 

disebut Write, yang arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang 

menyebutkan dengan Vritta, yang artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. 

Vritta dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi Berita atau Warta. Menurut 

Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminta, “berita” berarti kabar 

atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau 

peristiwa yang hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau 

peristiwa yang terjadi.eberapa hal atau orang penting 

 

Menurut Hall dalam McQuail (1989:191) terdapat tiga kaidah visibilitas berita 

yang pokok yaitu : 

1. Kaitannya dengan peristiwa ataukejadiann(komponen tindakan 

2. Kehangatannya dan 

3. Keberhargaannya sebagai berita ataukaitannya dengan  

 

Djuroto, (2002:47) mengemukakan para sarjana publisistik maupun  

jurnalistik merumuskan definisi berita dengan beraneka ragam, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Dean M Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau 

ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca 
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2. Dr, Willard C Bleyer menganggap berita adalah sesuatu yang termasa 

(baru) yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. 

3. William S Maulsby menyebut berita sebagai suatu penuturan secara benar 

dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru 

terjadi yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat 

berita tersebut. 

4. Eric C Hepwood mengatakan berita adalah laporan  pertama dari kejadian 

yang penting dapatmenarik perhatian secara umum 

5. Dja‟ar H. Asegaf mengartian berita sebagai laporan tentang fakta atau ide 

yang termasa yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, 

yang dapat menarik perhatian pembaca,  entah karena ia luar biasa, entah 

karena pentingnya atau akibatnya, entah pula ia mencakup segi-segi 

human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan 

6. JB. Wahyudi mendefinisikan menulis berita sebagai laporan tentang 

peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi 

sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui 

media massa. 

7. Amak Syarifuddi mengartikan berita adalah suatu laporan kejadian yang 

ditimbulkan sebagai bahan yang menarik perhatian publik masa media.  

 

McQuail (1996:190) mengemukakan bahwa: 

berita bukanlah criminal condition social tetapi laporan tentang salah satu 

aspek yang telah menonjolkannya sendiri dengan demikian pehatian kita 

diarahkan pada hal-hal yang menonjol (dan bernilai diperhatikan) sebagai 

laporan berita dalam bentuk yang sesuai bagi pemuatan terencana dan rutin. 

 

Badjuri (2010:73) mengemukakan bahwa : 

berita adalah informasi hangat dan aktual kepada umum mengenai apa yang 

sedang terjadi, tentang apa yang harus dipikirkan dan bagaimana bertindak. 

Ini berarti berita adalah laporan kejadian yang tepat pada waktunya, ringkas, 

cermat, dan kejadian nyarta itu sendiri. 

 

E.2.2  Nilai dan Struktur Berita 

Salah satu kesimpulan isi berita adalah memperagakan pola menyeluruh yang 

agak stabil dan dapat diperkirakan apabila diukur dalam kaitannya dengan kualitas 

dan kategori konvensional dari pokok bahasan. Ada tiga faktor dalam pemilihan 

berita: faktor organisasi, faktor yang berkaitan dengan aliran, dan faktor sosial 

budaya. 
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Salah satu kesimpulan umum dari banyak studi tentang isi berita adalah 

bahwa berita memperagakan pola menyeluruh yang agak stabil dan dapat 

diperkirakan apabila diukur dalam kaitannya dengan kualitas dan kategori 

konvensional dari pokok bahasan. Terdapat variasi dari satu negara ke negara yang 

lain dan dari satu medium  ke medium lainnya dan polanya pada hakikatnya bersifat 

responsif pada berbagai peristiwa utama, seperti peperangan dan krisis dunia.  

Meskipun demikian, stabilitas isi berita seringkali agak luar biasa dan 

menggantungkan dukungan yang baik pada mereka yang berujar bahwa isi berita 

sangat ditentukan oleh keragaman kendala politis, ideologis, dan budaya secara 

intern.  

 Faktor yang berkaitan dengan  aliran antara lain: preferensi terhadap peristiwa 

yang sesuai dengan harapan yang sebelumnya telah memiliki audience (senada 

dengan berita waktu lalu); bias ke arah hal-hal tidak terduga dan hal-hal baru dalam 

batas yang dipandang lazim; keinginan untuk melanjutkan peristiwa yang sudah 

terjadi yang dipandang layak diberitakan; keinginan adanya keseimbangan di antara 

berbagai jenis peristiwa berita. Galtung dan Ruge hanya membedakan pengaruh 

sosial budaya yang berasal dari kebudayaan „Eropa Utara‟ dan khususnya nilai berita 

yang condong pada peristiwa tentang orang-orang dari kalangan elit; bangsa elit; dan 

peristiwa negatif. Semua peristiwa yang mengandung seluruh nilai tersebut 

dipandang paling membangkitkan  minat audience dan nilai itu sejalan dengan 

beberapa persyaratan pemilihan organisasi dan dengan aliran. Dengan demikian, 

„kebesaran‟ sejalan dengan keelitan; tindakan pribadi sesuai dengan skala waktu 

pendek dan paling jelas dan „terbatas‟; peristiwa negatif yang seringkali sesuai 
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dengan jadwal waktu, merupakan peristiwa yang tidak mendua dan dapat 

dipribadikan (misalnya bencana, pembunuhan, kejahatan, dan sebagainya). 

 Pertanyaan tentang struktur berita adakalanya cenderung dikemukakan dalam 

hubungannya dengan „bias‟ namun tidak perlu demikian, khususnya apabila istilah itu 

mengandung konotasi kecenderungan menyesatkan yang memang disengaja. Patut 

diperhatikan bahwa karakteristisasi berita yang dikemukakan di atas tidak sangat 

menekankan objektivitas dan korelasinya, seperti kebenaran dan kecermatan. 

Sesungguhnya, karena kata putus nilai berita disepakati bersifat relatif dan didasarkan 

atas „rasa berita‟ pada suatu saat tertentu, tentunya ada unsur-unsur subjektivitas yang 

kuat. Objektivitas tidak lebih dari sekedar model prosedur, yang sedikit bedanya 

dalam kewartawanan ketimbang dalam sejarah atau ilmu sosial. Para wartawan 

biasanya tidak menyatakan hal-hal yang secara objektif lebih penting signifikan, atau 

relevan dalam berita kepada audiens mereka. 

 Sekalipun terdapat kemajuan penelitian dan teori media, masih tetap ada 

kesenjangan antara dua konsepsi yang berbeda tentang proses pembuatan berita di 

mana semua gagasan yang dibahas memerankan bagian dan kesenjangan itu 

cenderung memisahkan pandangan kewartawanan „akal sehat‟  dari pandangan yang 

timbul dari analisis isi dan organisasi media. Ada empat unsur yang dikaitkan dalam 

urutan yang berbeda pada kedua pandangan itu : peristiwa; kriteria pemilihan berita 

(nilai berita); minat publik atas berita yang tanggap-realitas dan sudut pandang 

analitis meninjaunya dari sifat proses pemilihan berita yang berita terstruktur dan 

austik. Menurut pandangan yang disebut pertama, urutannya adalah sebagai berikut: 
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PERISTIWA ( KRITERIA  BERITA ( LAPORAN BERITA ( MINAT BERITA 

 Urutan itu dimulai dengan dunia kejadian yang tidak dapat diperkirakan yang 

„mendesak‟ dan mendobrak normalitas yang ditanggapi media berita dengan 

menerapkan kriteria yang berkenaan dengan signifikansi relatif bagi publik mereka. 

Mereka mengumpulkan laporan berita objektif dari berbagai peristiwa yang dipilih 

dan tanggapan publik apakah menaruh perhatian dan minat atau tidak, yaitu daya 

yang merupakan masukan bagi perilaku pemilihan berikutnya. Model urutan yang 

lain adalah sebagai berikut : 

MINAT BERITA ( KRITERIA BERITA ( PERISTIWA ( LAPORAN BERITA  

 Di sini titik tolaknya adalah pengalaman tentang apa saja yang membangkitkan 

perhatian publik, yang turut membentuk perangkat kriteria berita yang agak stabil dan 

langsung, termasuk persyaratan organisasi dan aliran. Peristiwa berita hanya dipandang 

patut diperhatikan apabila sesuai dengan kriteria pemilihan tersebut. Laporan berita 

kemudian ditulis menurut kriteria berita, yang lebih berpedoman pada persyaratan 

berita dari organisasi sendiri dan praktek rutin ketimbang acuan pada „dunia nyata‟ 

peristiwa atau hal-hal yang ‟sesungguhnya‟ yang diinginkan atau dibutuhkan audience. 

Tidaklah  perlu melakukan pilihan mutlak di antara kedua model tersebut, tetapi 

keduanya tidak dapat sama benarnya terhadap hal-hal yang terjadi.  

Struktur berita televisi menurut Badjuri (2010:81) adalah  

bagian terpenting dalam berita TV lead menentukan keseluruhan isi (inti) 

berita TV dan gaya penyampaiannya. Lead harus dapat merebut perhatian 

penonton TV dengan sesedikit mungkin kata yang digunakan.  Lebih lanjut 

Badjuri (2010:98) mengemukakan bahwa berita televisi biasanya terdiri dari 

lead atau intro atau teras berita serta tubuh berita atau body. Lead merupakan 

inti berita yang menjadi daya tarik berita, lead mengandung unsur what, who, 

where, dan when. Unsur when terkandung dalam lead jika berkaitan dengan 

berita besar. 
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E.2.3 Bagian/Unsur Terpenting dari Berita 

Menurut Assegaf (1982:25) menjelaskan unsur-unsur berita itu adalah sebagai 

berikut: 

a. Berita itu haruslah termasa (baru) 

b. Jarak (dekat jauhnya) lingkungan yang terkena oleh berita. 

c. Penting (ternama) tidaknya orang yang diberitakan 

d. Keluarbiasaan dari berita 

e. Akibat yang mungkin ditimbulkan berita itu 

f. Ketegangan yang ditimbulkan oleh berita 

g. Pertentangan (conflict) yang terlihat dalam berita 

h. Kemajuan-kemajuan yang diberitakan 

i. Emosi yang ditimbulkan 

j. Humor yang ada dalam berita 

 

E.2.4  Objektivitas Berita 

McQuail (1989:129-131) menyatakan  

sebagai salah satu prinsip penilaian, objektivitas memang hanya mempunyai 

cakupan yang lebih kecil dibanding dengan prinsip lain yang telah disinggung, 

tetapi prinsip objektivitas memiliki fungsi yang tidak boleh  dianggap remeh, 

terutama dalam kaitannya dengan kualitas informasi. Objektivitas pada 

umumnya berkaitan dengan berita informasi, sedang keanekaragaman 

berkaitan dengan segenap bentuk keluaran (output)  media. Objektivitas 

adalah prinsip yang acapkali hanya dihubungkan dengan isi. Prinsip tersebut 

tidak dapat diteliti secara isi dan secara langsung baik pada tingkat masyarakat 

maupun tingkat organisasi media, meskipun pandangan para komunikator 

media tentang prinsip itu tetap ada kaitannya dengan pengujian.  

 Makna prinsip objektivitas berasal dari berbagai sumber, oleh karena itu 

prinsip tersebut mengandung sekian banyak pengertian, antara lain: objektivitas 

merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para 

wartawan sendiri; prinsip itu sangat dihargai dalam kebudayaan modern, termasuk 

berbagai bidang di luar bidang media massa, terutama dalam kaitannya dengan 

rasionalitas ilmu pengetahuan dan birokrasi; objektivitas mempunyai korelasi dengan 

indenpendensi; prinsip tersebut sangat dihargai bila mana kondisi keanekaragaman 
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mengalami kemunduran, yaitu kondisi yang diwarnai oleh semakin menurunnya 

jumlah sumber dan semkin meningkatnya uniformitas (dengan kata lain, situasi 

monopolistas semakin tampak). Dengan demikian, objektivitas diperlukan untuk 

mempertahankan kredibilitas. Akhirnya, orang mungkin akan mengatakan bahwa 

perkembangan televisi merupakan faktor penunjang, karena perkembangan tersebut 

cenderung meningkatkan monopoli. Kebanyakan sistem siaran publik Eropa 

mengharuskan secara sah atau mengharpkan berita dan informasi selalu bersifat netral 

(non evaluatif dan faktual) atau seimbang menurut beberapa kriteria yang dianut pada 

masyarakat tertentu. 

 Objektivitas tetap lebih merupakan tujuan dari pada cita-cita yang diterapkan 

seutuhnya, dan bahkan tidak selamanya diidamkan atau diperjuangkan. Dalam sistem 

media yang memiliki keanekaragaman eksternal, terbuka kesempatan untuk penyajian 

informasi yang memihak, meskipun informasi tersebut harus bersaing dengan sumber 

informasi lain yang menyatakan dirinya objektif.  

 

E.3  Televisi 

E.3.1   Pengertian Televisi 

   Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa 

Yunani) yang berarti jauh, dan visi (videre – Bahasa Latin) berarti penglihatan. 

Dengan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan dengan, 

gambar dan suara yang diproduksi disuatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari 

tempat “lain” melalui sebuah perangkat penerima (televisi set).   
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 Menurut (Wahyudi, 1984;3-4): 

Televisi merupakan suatu alat yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan bayangan atau suara. 

Media televisi termasuk dalam media massa, dan bersama-sama radio dan 

film merupakan media massa elektronik yang dalam menyampaikan pesan-

pesannya sangat tergantung dengan listrik. Televisi menguasai ruang, tetapi 

tidak menguasai waktu. Hal ini berarti pada saat ada siaran, siaran dapat 

diterima dimana saja dalam jangkauan pancaran atau menguasai ruang, tetapi 

siarannya tidak dapat dilihat kembali/tidak menguasai waktu. Selain itu juga 

media televisi menyiarkan suara dan gambar  

 

  Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bersifat 

politis, informatif, hiburan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. 

Informasi yang disampaikan oleh televisi akan mudah dimengerti karena jelas 

terdengar secara audio dan terlihat secara visual (Kuswandi, 1996:8). Televisi 

merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan video dari segi 

gambar bergeraknya (moving images). Para pemirsa tidak akan mungkin menangkap 

siaran televisi, kalau tidak ada prnsip-prinsip radio yang mentransmisikannya; dan 

tidak mungkin melihat gambar-gambar yang bergerak atau hidup, jika tidak ada unsur 

film yang memvisualisasikannya; jadi panduan audio atau video. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan televisi adalah suatu gambar dan suara yang diproduksi disuatu 

tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah perangkat 

penerima (televisi set) yang dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia, dapat dilihat 

dan juga dapat didengarkan oleh masyarakat luas. 

 

E.3.2 Produksi Program Acara Televisi 

Produksi program acara sesuai dengan karateristik informasi yang akan di 

produksi menurut Wahyudi (1984: 27-32) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 
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a. Produksi karya artistik 

Produksi karya artistik adalah proses produksi yang bersumber dari 

ide/gagasan manusia untuk dijadikan informasi audio visual sesuai dengan 

kriteria mata acara.   

b. Produksi karya jurnalistik 

Produksi karya jurnalistik diproduksi melalui pendekatan jurnalistik, yaitu 

proses produksi yang mengutamakan kecepatan, khususnya program acara 

yang bersifat timeconcern.  

 

Untuk memudahkan perbedaannya Darwanto (1994: 25-26) memberikan 

acuan tentang program seni dan jurnalistik. 

Acuan program non berita dan berita 

  

 

E.3.3   Manajemen Program Acara Televisi  

Wahyudi, (1984: 39) mengemukakan 

Menejemen program acara televisi adalah menejemen yang dipakai untuk 

diterapkan dalam program acara televisi, yang berarti sebagai motor 

penggerak dari pengelolaan program acara baik produksi maupun sebagai pola 

dalam usaha pencapaian tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran, 

tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi penyiaran, ada yang bersifat idiil, 

materiil dan atau kedua – duanya. dalam usaha untuk pencapaian tujuan ini, 

mengingat siaran memiliki dampak yang sangat luas pada khalayak, serta 

mampu mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku individu atau kelompok 

dalam waktu relatif singkat, maka pengelola siaran mempunyai suatu 

tanggung jawab moral terhadap khalayak.  

 

Seni/ non berita Jurnalistik / berita 

1.  masalah keindahan  

2.  mendapatkan kepuasan 

3.  memenuhi rasa apresiasi seseorang 

4.  improvisasi tidak terbatas 

5.  kode moral 

6.  penulisan cinematik 

7.  berbicara dramatis 

8.  imitasi abstrak 

9.  pemikiran imajinasi  

10.dapat berupa fiksi  

1.   Masalah waktu  

2.  mendapatkan informasi sejelas-jelasnya 

3.  memenuhi keinginan untuk mengetahui  

4.  improvisasi sangat terbats  

5.  kode etik 

6.  penulisan efektif 

7.  berbicara efektif 

8.  sesuatu yang nyata  

9.  terikat norma – norma  

10.pengalihan pengalaman  
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Dengan demikian menejemen program acara  sangat menentukan baik 

tidaknya sebuah siaran. 

    Menurut Wahyudi (1984: 21-22) menejemen program acara televisi ada dua 

macam, yaitu : 

a. Menejemen pengadaan materi siaran. 

Dalam hal ini bisa diperoleh melalui produksi sendiri, produksi kerja 

sama, ataupun melalui pembelian dari production house (PH), bila mata 

acara itu mata acara unggulan (menarik khalayak) maka perlu 

dipromosikan terlebih dahulu, seperti pembuatan trailer (paket pendek 

yang berisi pesan tentang highlight suatu mata acara yang akan disiarkan 

dalam waktu dekat).  

b. Menejemen penyiaran program acara tersebut. 

Menejemen dikatakan baik apabila mampu merencanakan susunan mata 

acara tiga sampai enam bulan kedepan tanpa ada perubahan jadwal 

maupun materi yang disiarkan, namun bila ada perubahan, maka secara 

dini harus diinformasikan kepada khalayak.   

 

E.3.4 Program Televisi 

    Menurut  Efendy Heru, (2002:14).Secara umum program televisi dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Cerita 

a. Fiksi 

 Memproduksi film serial, film televisi, dan film pendek. 

b. Non Fiksi 

 Non fiksi menggarap aneka program pendidikan, film dokumenter atau 

profil tokoh dari daerah tertentu. 

2. Non cerita 

Program ini memproduksi variety show, musical show, tv quiz, talk show, 

dan liputan berita  

 

Sedangkan menurut Naratama (2004:65) menyebutkan ada tiga format acara 

televisi adalah sebagai berikut: 

1. Fiksi 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui 

proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa 

dan dikreasi ulang, format yag digunakan merupakan interpretasi kisah 
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kehidupan yang diwujudkan dalam suatu tuntutan cerita dalam sejumlah 

adegan. Adegan-adegan tersebut akan menggambarkan realitas kenyataan 

hidup dengan fiksi atau imajinasi khayalan para kreatornya. 

2. Non Fiksi 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui 

proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari 

tanpa harus menginterpretasi ulang dan tanpa harus menjadi dunia 

khayalan. Untuk itu format-format acara non drama merupakan sebuah 

tuntutan pertunjukan reatif yang menggunakan unsur hiburan yang 

dipenuhi dengan aksi. 

3. Berita dan Olah Raga 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi 

dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan nilai-nilai faktual dan 

aktual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu di mana 

dibutuhkan sifat liputan yang independen. Berikut adalah skema format 

acara televisi: 

Gambar 1 

Format Acara Televisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format Acara Televisi 

Drama  

(Fiksi) 

Non Drama 

(Non Fiksi) 

Berita 

(News) 

Others 

Tragedy 

Aksi 

Komedi 

Cinta 

Legenda 

Horor 

Musik 

Magazine Show Magazine Show 

Talk Show 

Variety Show 

Repakaging 

Game Show 

Kuis 

Features 

Sport 

News 

Sumber: Naratama, Menjadi Sutradara Televisi. 2004: 64 
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E.3.5  Televisi Sebagai Manajemen Penyiaran 

Menurut Anton Mabruri (2010:13) ada empat poin utama siaran televisi yaitu:  

menginformasikan (information), menghibur (intertaonment), mendidik 

(education) serta sebagai ruang kontrol masyarakat. Siaran televisi memiliki 

arti dan fungsi yang sangat penting untuk penyampaian informasi pemerintah 

maupun dari sumber-sumber yang lain untuk kepentingan nasional maupun 

regional. Informasi tersebut berupa berita-berita kemajuan di seluruh wilayah 

nusantara sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan 

danmemotivasi masyarakat untuk membangun daerahnya. Berbagai program 

acara televisi dikemas dalam berbagai  bentuk di antaranya  adalah film 

dokumenter, sinetron, reality show. Variety show, talk show, komedi situasi 

(sitcom) dan lain-lain yang tentunya menghibur, menginformasikan, mendidik 

serta unik dan menarik. 

 

Menurut Morissan (2010:80) undang-undang penyiaran di Indonesia membagi 

jenis stasiun penyiaran ke dalam empat jenis  yaitu: 

1. Stasiun penyiaran swasta 

2. Stasiun penyiaran berlangganan 

3. Stasiun penyiaran publik 

4. Stasiun penyiaran komunitas 

 

 

E.3.6  Teori Agenda Setting 

 

Menurut (Rahmat, 2005:68). 

Model agenda setting menghidupkan kembali jarum hipodermik, tetapi 

dengan fokus penelitian yang telah bergeser. Efek pada sikap dan pendapat 

bergeser kepada efek pada kesadaran dan pengetahuan, dari efek afektif ke 

efek kognitif.  Konseptualisasi Model "uses and gratifications" telah dikritik 

karena terlalu melebih-lebihkan rasionalitas dan aktivitas komunikan serta 

melupakan karakteristik stimuli. Model tersebut telah mempercepat 

keruntuhan model jarum hipodermik. Model agenda setting menghidupkan 

kembali model jarum hipodermik, tetapi dengan fokus penelitian yang telah 

bergeser. Efek pada sikap dan pendapat bergeser kepada efek pada kesadaran 

dan pengetahuan; dari efek afektif ke efek kognitif  

 

Cohen 1963 dalam (Rahmat, 2005:68), mengemukakan : 

hampir satu dasawarsa sebelum McCombs dan Shaw mengemukakan model 

agenda setting, dengan singkat menyatakan asumsi dasar model ini. Ia 

berkata bahwa the press is significantly more than a surveyor of information 

http://ini.la/
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and opinion. It may not be succesfull much of the time in telling the people 

what to think, but it is stunningly successfull in telling readers what to think 

about (1963: 13). To tell waht to think about artinya membentuk persepsi 

khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dengan teknik pemilihan dan 

penonjolan, media memberikan cues tentang mana issue yang lebih penting 

(Becker, 1982: 530). Karena itu, model agenda setting mengasumsikan adanya 

hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan 

dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan itu. Singkatnya apa 

yang dianggap penting oleh media, akan dianggap penting pula oleh 

masyarakat. Apa yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian 

masyarakat. 

 

Seperti model uses and gratifiations, model agenda setting pun 

dioperasionalisasikan dengan berbagai cara. Begitu beragamnya cara operasionalisasi 

sehingga salah seorang pelopor model ini mengeluh, "each nex investigator has gone 

his or her own way". Di sini, model itu dilukiskan pada Gambar 5, yang dipadukan 

dari model Becker, McCombs dan Mcleod 1975), DeGeorge (1981), Winter (1981), 

McCombs (1981), Becker (1982), dan Weaver (1982). Efek media massa diukur 

dengan membandingkan dua pengukuran. Pertama peneliti mengukur agenda media 

dengan analisis isi yang kuantitatif, atau peneliti menentukan batas waktu tertentu, 

meng-koding berbagai isi media, dan. menyusun (meranking) isi itu berdasarkan 

panjang (waktu dan ruang), penonjolan (ukuran headline, lokasi dalam surat kabar, 

frekuensi pemunculan, posisi dalam surat kabar, dan konflik (cara penyajian bahan). 

Selanjutnya peneliti mengukur agenda masyarakat dengan menganalisis self-report 

Khalayak. la menghitung topik-topik yang penting menurut khalayak, merankingnya, 

dan mengorelasikannya dengan ranking isi media. Ia juga menganasis kondisi-

kondisi antara (contingent conditions) yang mempengaruhi proses agenda setting 

dengan meneliti sifat-sifat stimulus dan karakteristik khalayak. 

 

http://media.la/
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   Kedua variabel yang baru saja disebut, berikut efek dan efek lanjutan, perlu 

diterangkan lebih terinci (Rahmat, 2005:70): 

Teori "Agenda Setting" 

Variabel  

media massa  

Variabel 

Antara 

Variabel  

efek 

Variabel Efek 

lanjutan 

- Panjang 

- Penonjolan 

- konflik 

- Sifat stimulus 

- Sifat khalayak 

 

- Pengenalan 

- Salience 

- Prioritas 

- Persepsi 

- Aksi 

 

 

Sifat-sifat stimulus menunjukkan karakteristik issue, termasuk jarak issue 

(apakah issue itu langsung atau tidak langsung dialami oleh individu), lama terpaan 

(apakah issue itu baru muncul atau mulai pudar), kedekatan geografis (apakah issue 

itu bertingkat lokal atau nasional), dan sumber (apakah disajikan pada via yang 

kredibel atau media yang tidak kredibel). Sifat-sifat khalayak menunjukkan variabel-

variabel psikososial, termasuk data demografis, keanggotaan dalam sistem sosial, 

kebutuhan, sikap, diskusi interpersonal, dan terpaan media. 

Agenda masyarakat dapat diteliti dari segi apa yang dipikirkan orang 

(intrapersonal), apa yang dihicarakan orang itu dengan orang lain (interpersonal), apa 

yang mereka anggap sedang menjadi pembicaraan orang ramai (community salience). 

Efek terdiri dari efek langsung dan efek lanjutan (subsequent effect). Efek langsung 

berkaitan dengan issues: Apakah issues itu ada atau ada dalarn agenda khalayak 

(pengenalan); dari semua issues, mana yang dianggap paling penting menurut 

khalayak (salience); bagaimana issues itu diranking oleh responden dan apakah 

rankingnya itu sesuai dengan ranking media (prioritas). Efek lanjutan berupa persepsi 

(pengetahuan tentang peristiwa tertentu) atau tindakan (seperti memilih kontestan 

pemilu atau melakukan aksi protes). 
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Hampir semua penelitian yang menggunakan model agenda setting berkenaan 

dengan efek media massa dalam bidang politik. Tinjauan yang lengkap tentang 

kondisi-kondisi antara telah dilakukan oleh Winter. 

     Berdasarkan teori-teori tersebut, maka di sini dapat dijelaskan bahwa secara 

teori menonton televisi adalah seperti telah kita ketahui, bahwa manusia dalam 

mencapai usahanya memenuhi kebutuhan informasi, akan menggunakan berbagai 

sarana untuk mencapai kebutuhannya tersebut. Semisal, apabila manusia 

menginginkan informasi yang cepat dan akurat, maka manusia akan mencari 

tayangan berita yang memiliki nilai berita yang tinggi serta up to date, begitu pula 

dengan menonton berita, maka mereka akan  memilih berita yang mana menurutnya 

lebih cocok dan menarik untuk disimak. 

 

F.  Penelitian Terdahulu 

 Sebagai landasan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Faridatul Hikmah, (2008). Dengan judul Manajemen Penyiaran Program Acara 

Agama di RadioMitra FM Magetan Jawa Timur, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan sistem manajemen Radio Mitra FM terdapat pada job 

discription yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: 

1. Fungsi perencanaan, Perencanaan pada dasarnya meliputi kegiatan peramalan, 

sasaran, pemrograman, penjadualan, penganggaran, prosedur, dan penetapan 

kebijakan. Perencanaan penyiaran yang dilakukan oleh Radio Mitra FM telah 

berjalan dengan baik. Perencanaan juga merencanakan penjadualan waktu siaran 
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yang tepat untuk program ceramah agama, merencanakan pengalokasian dana. 

Selain itu pihak Radio Mitra FM juga merencanakan prosedur produksi untuk 

program ceramah agama ada dua bentuk produksi penyiaran yaitu on air dan off 

air, pihak Radio Mitra FM sering menggunakan bentuk produksi on air untuk 

penyiaran program ceramah agama. Hal terakhir yang direncanakan oleh pihak 

Radio Mitra FM adalah penetapan kebijakan. Sehingga semua dirasa siap untuk 

melakukan produksi penyiaran dengan perencanaan yang matang 

2. Fungsi pengorganisasian, dalam manajemen pengorganisasian stasiun penyiaran 

ada beberapa unsur yang harus dilakukan yaitu: pengenalan dan pengelompokan 

kerja, penentuan dan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang serta pengaturan 

hubungan kerja. Untuk manajemen pengorganisasian di Radio Mitra FM sendiri 

dalam penyiaran program ceramah agama secara garis besar telah sesuai dengan 

unsur-unsur di atas yaitu: melakukan pengenalan dan pengelompokan kerja, secara 

struktur ada beberapa tingkatan manajer dan beberapa staff, namun di Radio Mitra 

FM hanya menggunakan satu direktur yang membawahi empat divisi cukup 

dengan empat orang crew inti dan sebelas penyiar. Unsur selanjutnya yaitu 

penentuan dan pelimpahan tanggung jawab serta wewenang, karena hanya 

beberapa crew yang menangani maka sebagian kerja divisi Radio Mitra FM 

bekerjasama dengan pihak luar. 

3. Fungsi penggerakan, Untuk menggerakan crew agar mampu bekerjasama dengan 

baik di dunia penyiaran meliputi: memimpin, mendorong, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, serta memotivasinya. Penggerakan yang ada di Radio Mitra 

FM saat penyiaran program ceramah agama direktur hanya  memonitoring kerja 
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divisi-divisi dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam memonitoring, dan 

kepala divisi hanya mengarahkan penyiar serta mengkoordinasikan dengan divisi-

divisi lain agar saat proses produksi semua berjalan lancar. 

4. Fungsi pengawasan, Agar semua kegiatan penyiaran sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai maka dilakukan pengawasan. Ada dua cara melakukan pengawasan 

atau pengendalian yaitu: sebelum materi disiarkan (feedforward system) dan 

setelah materi disiarkan (feedback system). Pengendalian yang dilakukan pihak 

Radio Mitra FM hanya cukup setelah materi disiarkan (feedback system), akan 

tetapi mereka menambahkan dengan menggunakan standarstandar penilaian yang 

telah ditetapkan. 

Ayu Fibri Winarti (2009). Manajemen Penyiaran TVRI Daerah Pasca 

Transformasi Menjadi Televisi Publik: Studi Deskriptif pada TVRI Stasiun Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini adalah dilihat dari 

manajemen penyiaran sebelum dan sesudah transformasi TVRI Stasiun DIY menjadi 

televisi publik, sebagian telah mengalami perubahan dan sebagian lagi belum 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain, pada manajemen penyiarannya 

yang meliputi organizing dan actuating, sumber daya manusia serta program-

program acara yang diproduksi. Sedangkan perubahan yang belum terjadi pada 

manajemen penyiarannya, yaitu terdapat pada proses perencanaan siarannya dan 

pengawasannya. Selain itu, TVRI Stasiun DIY pun memiliki beberapa kendala 

manajerial. 
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Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang manajemen penyiaran, di mana 

indikator manajemen yang digunakan juga sama, antara peneliti kedua dan penelitian 

sekarang sama-sama mengambil obyek televisi, antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilakukan sama-sama berorientasi pada manajemen penyiaran, 

adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu yang pertama obyek penelitiannya 

adalah stasiun radio kemudian sedangkan obyek penelitian yang saat ini dilakukan 

adalah di televisi lokal yaitu JTV Madiun.  

 

G.  Definisi Konsep 

Dengan  memperhatikan tema penelitian maka dapat ditemukan beberapa 

konsep yang perlu didefinisikan, dengan tujuan agar peneliti dan pembaca memahami  

konsep tersebut. Ada beberapa konsep yang akan dijelaskan dalam skripsi ini yang 

berkaitan dengan variabel yang diteliti.  

1. Manajemen 

Manajemen adalah segala hal yang terkait dengan orang-orang yang berada 

pada puncak organisasi atau pimpinan dalam memproduksi suatu berita pada 

acara  Suguhan Sepincuk Berita di JTV Madiun. Adapun yang menjadi 

sasaran adalah mulai dari pimpinan produksi dan karyawan lainnya yang 

terlibat dalam proses produksi berita berita pada acara  Suguhan Sepincuk 

Berita di JTV Madiun. 
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2. Berita 

Berita adalah laporan tecepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal 

yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar 

penduduk. Adapun berita disini adalah berita yang berhasil di produksi dan 

kemudian disiarkan pada acara  Suguhan Sepincuk Berita di JTV Madiun 

sehingga hasil produksi yang tidak disiarkan tidak dijadikan sebagai sumber. 

H.  Ruang Lingkup Penelitian 

Acara Suguhan Sepincuk Berita ini tayang di JTV Madiun setiap hari pukul 

05.30 WIB dan 15.00 WIB, dengan ditayangkannya Suguhan Sepincuk Berita, JTV 

Madiun membawakan berita - berita seputar Madiun dan Eks Karesidenan Madiun 

meliputi Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan serta mencakup Nganjuk dan 

Bojonegoro. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengikuti tahapan 

yang direncanakan secara cermat untuk memproduksi sebuah acara yang sesuai 

dengan Standart Operation Procedure (SOP) meliputi manajemen penyiaran berita 

Suguhan Sepincuk  Berita. 

 

I.  Metode Penelitian 

I.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu tentang 

Manajemen Penyiaran Berita Televisi Lokal pada program acara “Suguhan Sepincuk 

Berita” di JTV Madiun. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah studi 

kasus yang berusaha mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, 
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memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber 

informasi.  

 

I.2  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat menangkap keadaan yang sebenarnya dari 

obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan di Stasiun 

Televisi JTV Madiun yang beralamat di Jl Panjaitan Madiun. 

 

I.3  Penentuan Informan 

Menurut Sugiono (2005:50) informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai 

nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: Produser, Director, 

Camera person, Reporter, Editor, Script writer. 

Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yakni sampel 

bertujuan. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Subjek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran perhatian peneliti, di mana subjek sudah 

memiliki banyak pengetahuan dan berbagai pengalaman yang cukup tentang 

seluk beluk dari manajemen penyiaran di JTV  Madiun tentang program berita 

“Suguhan Sepincuk Berita. 

b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran. Dengan alasan subyek mengerti tentang 

manajemen penyiaran TV lokal JTV Madiun tentang program berita 

“Suguhan Sepincuk Berita 

c. Subjek yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.  
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I.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

1.   Wawancara mendalam 

Wawancara dilakukan dengan 3 orang karyawan JTV Madiun yang mampu 

memberikan keterangan yang menyangkut tentang manajemen penyiaran berita 

dalam sebuah televisi lokal JTV Madiun tentang program berita “Suguhan 

Sepincuk Berita, di antaranya adalah pimpinan produksi, kepala editor, dan 

kepala biro kameramen 

2.    Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data arsip-arsip tertulis berupa 

profil perusahaan, kepemilikan dan badan hukum, struktur organisasi. Teknik ini 

untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung perolehan data 

wawancara. 

3. Observasi 

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan secara 

langsung ke lapangan, yang mana observasi yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini adalah memilih lokasi penelitian yang tepat dan sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat kemudian mengamati proses berlangsungnya 

penyiaran berita di JTV Madiun mengenai masalah program berita “Suguhan 

Sepincuk Berita”. 
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I.5  Teknik Analisa Data 

Menurut Hamidi, (2008:75) 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2008:75).  

 

Dalam penelitian ini nantinya menggunakan metode Deskriptif Kualitatif” 

pengumpulan data-data yang didapat berupa kata-kata atau informasi-informasi yang 

diperoleh dari proses observasi, wawancara maupun dari dokumen.  

Sedangkan deskriptif menurut Moleong, (2002:105) adalah 

merupakan tahapan dimana peneliti akan menjelaskan dari setiap jawaban yang 

diberikan oleh informan. Penjelasan yang diberikan merupakan penjelasan yang 

didasarkan oleh hasil analisa dan interprestasi penulis sendiri yang disesuakan 

dengan materi teori yang ada  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan 

pendapat Hamidi, (2008:97) sebagai berikut: 

1. Membuat catatan lapangan 

Maksud langkah ini adalah peneliti mencatat, merekam atau emotret apa 

saja yang dilihat di lapangan, sebagai hasil wawancara mendalam, 

pengamatan dan atau membaca dokumen. Langkah ini bisa disebut sebagai 

fase pengumpulan data. 

2. Membuat catatan penelitian 

Peneliti menulis kembali semua yang diperoleh dari langkah pertama, 

sehingga menjadi catatan yang lebih rapi, enak dibaca tetapi hanya berisi 

yang terkait dengan yang diperlukan. 

3. Mengelompokkan data sejenis 

Peneliti seawal mungkin mulai memilah atau mengelompokkan data sejenis 

atau sub tema atau tema dari kumpulan data yang merupakan sejumlah 

indikator atau konsep internal dari satu konsep, sebagai sub tema atau 

tema. 

4. Melakukan interpretasi atau penguatan 

Yaitu peneliti meraba-raba, memberi arti terhadap deskripsi para informan 

dalam menjawab permasalahan penelitian. 
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J. Teknik Keabsahan Data 

     Menurut Hamidi (2008: 82) untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, 

peneliti akan melakukan teknik analisa data dengan : 

a. Menggunakan teknik trianggulasi antar sumber data, antar teknik 

pengumpulan data dan antar pengumpul data. 

b. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti dalam laporan penelitian. 

c. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan 

tempat peneliti mengajar, termasuk koreksi di bawah dosen pembimbing. 

 

Moleong, (2002:178) mengemukakan: 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data yang telah terkumpul.  

 

Dengan demikian jelaslah, bahwa trianggulasi digunakan untuk mengecek 

kebenaran data tertentu dengan membandingkan data tersebut dengan data lain pada 

waktu yang berlainan dan metode yang berbeda, sehingga pada akhirnya tingkat 

kebenaran data betul-betul teruji. 

Sugiyono, (2008:458) menjelaskan tentang uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability 

(Validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).  

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi 

teknik, menurut Sugiyono, (2004:127) adalah sebagai berikut: 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, di mana data diperoleh 

dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi. 
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Untuk menetapkan keabsahan  (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan . pelaksanaan teknik pemeriksaaan didasarkan atas sejumlah criteria 

tertentu. Ada empat criteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaaan (Credibelity), 

keteralihan (transferability), Kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(Confirmability) 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang dipilih adalah  Kriteria 

Kepastian (confirmability), Kriteria Kepastian (confirmability) adalah Objektivitas – 

subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang. Selain itu masih ada 

unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari 

pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat 

dipastikan subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir 

inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas 

menjadi kepastian. 

 

 


