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MOTTO 

 

“Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat.”  

(QS. Al-Mujaadilah [58]: 11) 

 

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa 

Rosulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menempuh 

perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, niscaya 

Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya.” 
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ABSTRAKSI 

 
Radio merupakan salah satu media massa yang sangat dikenal oleh 

masyarakat luas. Dimana radio merupakan jaringan yang dapat dijadikan oleh 

masyarakat untuk menemani dalam beraktifitas. Radio PTDI Medari merupakan 

salah satu radio yang berbasis Islam di wilayah Sleman. Radio PTDI Medari 

menyajikan acara-acara yang dapat selalu menemani masyarakat dan dapat 

dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan. Salah satunya adalah 

acara “Wacana”. Acara “Wacana” merupakan acara talk show keagamaan yang 

didalamnya mengkaji tentang permasalahan-permasalahan keagamaan Islam. 

Acara tajais memang banyak di stasiun-stasiun radio lainnya, sehingga seringkali 

menghadirkan persaingan-persaingan setiap radio. Untuk menghadapi persaingan 

tersebut, maka Radio PTDI Medari menerapkan manajemen siaran dalam acara 

“Wacana” dengan tujuan agar acara tersebut tetap bisa eksis. 

 

Manajemen siaran acara “Wacana” memanfaatkan keenam unsur siaran 

yaitu sumber daya manusia, keuangan atau dana, cara untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, alat-alat atau machine untuk melancarkan jalannya produksi, 

pemasaran dan tempat untuk mempromosikan hasil produksi. Adapaun fungsi-

fungsi manajemen siaran yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan. Adanya manajemen siaran dijadikan sebagai motor penggerak untuk 

jalannya produksi acara “Wacana”. 

 

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam setiap 

pelaksanaan, sehingga SDM sebagai unsur tepenting yang harus ada dalam sebuah 

manajemen. Radio yang terkenal dengan radio dakwah ini dalam melakukan 

aktifitasnya menerapkan manajemen yang telah ada di Radio PTDI Medari 

Sleman. Manajemen disini sebagai kunci dalam melakukan segala kegiatan yang 

ada dalam acara “Wacana”, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan. Jalannya sebuah usaha tidak pernah lepas dari 

hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam proses yang sedang berjalan. Tetapi 

hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi hal yang sulit bagi Radio PTDI 

Medari karena adanya kerjasama yang kuat antar staff sehingga tidak mematahkan 

semangat SDM yang ada di Radio PTDI Medari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini, dan 

memperjelas arah penelitian, maka perlu dibatasi beberapa istilah yang digunakan 

dalam judul.  

Judul skripsi ini adalah Manajemen Siaran Acara “Wacana” di Radio 

PTDI Medari Sleman Yogyakarta.  

Ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan dari judul tersebut di atas, yaitu:  

1. Manajemen Siaran  

Manajemen ditinjau dari sudut etimologis berasal dari kata “manage” 

yang artinya mengemudikan, memerintah, memimpin atau dapat juga 

diartikan sebagai pengurusan. Manajemen adalah suatu pengurusan dalam 

rangka usaha mencapai suatu tujuan tertentu.
1
  

Pengertian manajemen menurut G.R. Terry adalah proses yang khas, 

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-

sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta 

sumber-sumber lainnya.
2
 

                                                 
1
 Abdul Syani, Manajemen Organisasi, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 1 

2
 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 4 
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Sedangkan definisi siaran menurut J. B Wahyudi adalah kegiatan 

pembuatan dan proses menyiarkan siaran radio dan televisi serta pengolahan 

operasional perangkat lunak dan perangkat keras, yang meliputi segi idiil, 

kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memungkinkan 

terselenggaranya siaran radio dan televisi yang berkualitas.
3
 

Dalam judul skripsi ini yang dimaksud manajemen siaran adalah 

upaya pengelolaan siaran suatu acara yang didukung oleh sumber daya 

manusia dan peralatan siaran yang saling tergantung untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.  

2. Acara “Wacana” 

“Wacana” merupakan salah satu program unggulan keagamaan yang 

diproduksi oleh Radio PTDI Medari Sleman dan disiarkan secara live setiap 

hari kamis dan jum’at pukul 05.00-06.00 WIB. Acara ini berupa talk show 

(tanya jawab) yang membahas permasalahan-permasalahan agama Islam 

dengan nara sumber Bapak. H. Baharudin, S.Ag.  

3. Radio PTDI Medari  

Radio adalah satu sarana atau saluran komunikasi massa yang 

menggunakan suara (audio) dalam penyampaian pesan.
4
 

                                                 
3
 J. B Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1994), hal. 32 
4
 Asep Samsul, M. Ramli, Broadcast Journalism (Panduan Menjadi Penyiar, Reporter dan 

Scrip Writer), (Bandung: Nuansa, 2004), hal. 19 



 3 

Radio PTDI Medari merupakan salah satu radio swasta yang 

bergabung dalam PRSSNI (Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia), dan 

bergerak dalam bidang jasa penyiaran radio. Radio PTDI Medari berlokasi di 

Jl. Bayangkara No. 81 Medari, Sleman, Yogyakarta 55515. Sedangkan PTDI 

adalah kependekan dari Pendidikan Tinggi Dakwah Islam. Radio PTDI berada 

di gelombang 90,7 FM. 

   Dalam beberapa uraian di atas maka yang dimaksud dengan 

Manajemen Siaran Acara “Wacana” di Radio PTDI Medari Sleman Yogyakarta 

adalah suatu penelitian untuk mengetahui tentang upaya pengelolaan siaran acara 

“Wacana” yang didukung oleh sumber daya manusia dan peralatan siaran yang 

saling terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Radio PTDI 

Medari melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. 

 

B. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi telah membuat proses globalisasi 

kehidupan berjalan mulus. Dengan media, khususnya dibidang komunikasi yang 

terbukti telah banyak membantu manusia dalam bertukar pengalaman dan 

pemikiran dalam volume yang relatif besar tanpa harus bertatap muka apalagi 

harus menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu, dan dapat ditransfer 

dengan waktu yang sangat cepat tanpa terbatas jarak. Di Indonesia kemajuan 
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teknologi informasi ini telah terbukti manfaatnya hingga media radio, TV, media 

cetak maupun media maya dapat berkembang begitu cepat.  

Media massa merupakan salah satu sarana yang efektif dalam proses 

pembentukan opini publik, maka media massa sebagai salah satu media dakwah 

umat dalam bentuk komunikasi telah banyak digunakan oleh umat Islam. 

Kehadiran media massa di tengah masyarakat yang menyajikan berbagai 

informasi dan berita lainnya tentu harus diimbangi dengan pesan- pesan dakwah, 

agar umat tidak larut dengan pengaruh media massa yang cenderung lepas dari 

nilai- nilai moral. Disinilah urgensi dakwah dalam kaitannya dengan media massa 

dalam membangun moral spiritual umat Islam.  

Dari penjabaran tentang media massa tersebut, radio sebagai salah satu 

bagian dari media massa mempunyai peranan sangat penting dalam penyampaian 

informasi (khususnya pesan- pesan dakwah), yaitu melalui media lisan. Radio 

dapat berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan 

hiburan. Radio juga memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab 

sebagai media yang buta radio menstimulasi begitu banyak suara dan berupaya 

memvisualisasikan suara penyiar ataupun informasi penyiar melalui telinga 

pendengarnya.
5
 Saat ini radio juga mampu menunjukkan kemampuannya sebagai 

wadah dari media dakwah. Dakwah yang mempunyai tujuan “beramar ma’ruf 

nahi munkar” tidak berbeda dengan penyampaian informasi atau pesan yang 

                                                 
5
 Masduki, Jurnalisme Radio: Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar, (Yogyakarta: 

LKIS, 2001) hal. 9 
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isinya seputar ajaran-ajaran islam sesuai dengan yang terkandung dalam Al-

Qur’an dan Hadits.  

Radio PTDI Medari yang identik dengan radio dakwah, ternyata ikut andil 

dalam memperhatikan perkembangan pengetahuan keagamaan masyarakat dan 

moral bangsa di zaman yang modern saat ini. Radio PTDI Medari Sleman 

mengerti kebutuhan masyarakat pada umumnya perihal pesan-pesan moral dan 

wawasan agama yang berisi ajaran-ajaran Islam, sehingga pendengar mengetahui 

dan merasa terarah dalam menjalani hidup menjadi insan yang lebih baik lagi. 

Sadar bahwa pengaruh radio sangat penting untuk masyarakat, maka radio ini 

mencoba menghadirkan acara siaran berupa talk show keagamaan yang 

terangkum dalam acara “Wacana”. Acara ini merupakan acara yang paling unggul 

di Radio PTDI Medari. Untuk mencapai tingkat terunggul pastinya ada standar 

ukur yang ada. Dalam hal ini acara “Wacana” mendapat respon paling banyak 

dari acara-acara lainnya.  

Radio PTDI Medari sebagai sebuah susunan yang terdiri dari aneka 

macam alat penyiaran dan sumber daya manusia, merupakan sebuah system 

penyiaran yang membentuk suatu jalinan dengan saling kait-mengkait dalam 

rangka mencapai tujuan berupa penyebarluasan informasi, dalam hal ini mengenai 

pesan-pesan moral sesuai ajaran agama Islam.  

Dalam mencapai peringkat terunggul tentunya memerlukan suatu 

perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, penggerakan yang 

dinamis dan kontrol yang cermat. Keempat aspek tersebut sering dikenal dengan 
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kegiatan manajemen. Adapun fungsi manajemen menurut George R. Terry dalam 

Manajemen dasar, pengertian dan masalah oleh Malayu S.P Hasibuan, 

menerangkan bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi: Planning (Perencanaan), 

Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Menggerakkan), dan Controlling 

(Pengawasan).
6
  

Manajemen yang ada di dalam radio itu sangat mempengaruhi jalannya 

semua aktifitas yang ada, demikian pula dalam sebuah siaran. Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba melihat dan mendeskripsikan bagaimana manajemen 

siaran yang dilakukan radio PTDI Medari sebagai radio dakwah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dan supaya 

pembahasan penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana operasionalisasi fungsi manajemen siaran 

acara “Wacana” yang meliputi Planning (perencanaan), Organizing 

(pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), dan Controlling (Pengawasan) 

dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan peralatan siaran yang tersedia  

di Radio PTDI Medari Sleman Yogyakarta? 

 

 

                                                 
6
 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Gunung 

Agung, 1986), hal. 26 
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D. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan operasionalisasi fungsi manajemen siaran acara 

“Wacana” yang mendayagunakan sumber daya manusia dan peralatan siaran yang 

tersedia, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan 

di radio PTDI Medari Sleman Yogyakarta.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan oleh para pelaksana manajemen siaran di radio ataupun media- 

media lain di dalam merumuskan dan menetapkan suatu produk siaran.  

2. Guna menambah bahan masukan bagi Fakultas Dakwah, khususnya Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sebagai lembaga pendidikan yang 

secara konseptual lebih kompeten dan bertanggung jawab dalam mencetak 

professional- professional muda dibidang penyiaran Islam.  

3. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan Islam.  

 

F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka yaitu mengungkapkan teori atau penelitian terdahulu yang 

relevan (jelas, spesifik, dan fokus pada masalah) dengan penelitian yang akan kita 

tulis.
7
 Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti mengambil referensi pada 

                                                 
7
 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 

2007), hal. 107 
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beberapa penelitian yang berkaitan dengan aspek yang diteliti juga menjadi 

bagian teori- teori dalam penulisan skripsi ini.  

Adapun penelitian yang dijadikan referensi peneliti adalah skripsi yang 

ditulis oleh Arief Munajad yang berjudul “Manajemen dalam Sistem Pelaksanaan 

Penyiaran Agama Islam (dalam Acara Sasisoma) di Radio Geronimo 

Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan tentang operasionalisasi fungsi-fungsi 

manajemen dalam sistem pelaksanaan penyiaran agama Islam (dalam acara 

sasioma) di Radio Geronimo Yogyakarta. Dengan adanya siaran agama Islam di 

radio Geronimo, dikatakan bahwa radio Geronimo merupakan Radio yang 

mempunyai peran dalam berdakwah yang dilatar belakangi dengan visi dam misi. 

Skripsi ini menerangkan tentang bagaimana Radio Geronimo mengatur siaran dan 

produksi pada salah satu mata acara yaitu Sasisoma (sana sini soal agama). 

Manajemen disini mulai tahap perencanaan (mencari nara sumber yang akan 

dijadikan nara sumber dalam acara Sasisoma), pengorganisasian (bagian teknik 

bekerja sama dlam memelihara sarana dan prasarana dengan staff bagian yang 

lain), penggerakan (dalam menyiarkan program acara Sasisoma diserahkan pada 

satu pihak), pengawasan (dilakukan pada saat acara tersebut disiarkan oleh kepala 

bagian siaran dan wakil penanggung jawab radio). Acara Sasisoma merupakan 

acara yang menggunakan metode dialog interaktif. Skripsi ini menggunakan 

metode penelitian dengan deskriptif kualitatif.
8
  

                                                 
8
 Arief Munajad, “Manajemen Penyiaran Agama Islam (dalam Acara Sasisoma) di Radio 

Geronimo Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2002) 
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 Karya selanjutnya yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah skripsi 

yang ditulis oleh Nanang Qosim yang berjudul “Sistem Penyiaran Dakwah Islam 

di Radio Salma (Suara Al-Mabrur) Kabupaten Klaten (Tinjauan Manajemen)”, 

menjelaskan bahwa sistem manajemen Radio Salma termanifestasi pada job 

description. Sistem penyiaran dakwah Islam di radio salma merupakan suatu 

bentuk penyiaran yang melibatkan bagian-bagian atau komponen-komponen yang 

berhubungan, sehingga ketergantungan yang berfungsi, bergerak (dinamis) untuk 

menyampaikan pesan (massage) yang berupa ajakan, dan dapat mempengaruhi 

pendengan dengan harapan adanya perubahan dan mengamalkan ajaran agama 

Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriftif kualitatif.
9
    

Karya selanjutnya yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah skripsi 

yang ditulis oleh Siti Ngafiah yang berjudul Manajemen Siaran Acara “Menapak 

Hidup Baru” di Radio Fast FM Magelang. Skripsi ini berfokus pada 

operasionalisasi manajemen siaran acara “Menapak Hidup Baru” di Fast FM. 

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Radio Fast FM merupakan radio yang 

berbasis islam dan mempunyai rasa kepedulian terhadap perkembangan dan 

kemajuan Islam. Hal ini terbukti dengan adanya program siaran agama seperti 

“Menapak Hidup Baru” yang dimotori oleh KH. Muhammad Yusuf Chudlori dari 

Tegalrejo. Acara ini dikembangkan dengan dilatar belakangi visi dan misi yang 

ditetapkan oleh Radio Fast FM. Skripsi ini menerangkan tentang bagaimana 

                                                 
9
 Nanang Qosim, “Sistem Penyiaran Dakwah Islam di Radio salma (Suara Al-Mabrur) 

Kabupaten Klaten (Tinjauan Manajemen)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 

2002) 
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menerapkan manajemen siaran dalam acara “Menapak Hidup Baru” yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriftif kualitatif.
10

 

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah belum ada penelitian untuk skripsi yang mengangkat acara 

“Wacana” dalam hal penerapan manajemen siaran yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan di Radio PTDI Medari Sleman 

dan obyeknya yang membedakannya. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

contoh penelitian di atas adalah sama-sama tertuju untuk melakukan penelitian 

tentang penerapan manajemen siaran dalam sebuah acara yang diproduksi oleh 

salah satu stasiun radio.  

 

G.  Kerangka Pemikiran Teoritik 

1. Tinjauan terhadap Manajemen Siaran 

Manajemen berasal dari kata kerja “manage” dan menurut kamus “The 

Random House Dictionary of The English Language”, perkataan “manage” 

berasal dari kata Italia yaitu “managg (iare)” yang bersumber pada perkataan 

latin yaitu “manus” yang berarti tangan. Secara harfiah “managg (iare)” 

                                                 
10

 Siti Ngafiah, “Manajemen Siaran Acara Menapak Hidup Baru di Radio Fast FM 

Magelang”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009) 
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berarti manangani atau melatih kuda, dan secara maknawiyahnya berarti 

memimpin, membimbing atau mengatur.
11

 

Secara terminology, kata manajemen menurut GR. Terry dalam 

bukunya “Principles of Management” yang diterjemehkan oleh Dr. Winardi, 

mengandung arti sebagai berikut:  

“Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-

sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber lainnya”.
12

  

 

Manajemen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu 

organisasi komersial maupun organisasi yang bersifat sosial. Kemampuan 

manajemen dituntut untuk cepat beradaptasi dengan tugasnya, penyesuaian 

motivasi yang bermacam-macam. Kemampuan mengorganisasikan dan 

mengoperasikan organisasi, sehingga berhasil mendapatkan informasi dan 

mengelola informasi serta gagasan yang baru, rasional dan cepat untuk 

dikembangkan demi kemajuan suatu organisasi. 

Menurut J.B Wahyudi manajemen penyiaran dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memanfaatkan kepandaian 

atau keterampilan orang lain, untuk merencanakan, memproduksi, dan 

                                                 
11

 Onong Uchjana Effendi, Human Relation dan Public Relation dalam Manajemen, 

(Bandung: Alumni, 1986), hal. 4 
12

 Winardi (pen), Asas-asas Manajemen, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 4 
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menyiarkan siaran dalam usaha mencapai tujuan bersama.
13

 Wilayah kerja di 

radio siaran meliputi: 

a. Produksi Siaran ( Programming) 

Produksi siaran, yaitu mengelola seluruh proses produksi hingga 

on air acara siaran. Prouksi adalah kawasan kunci dalam aktivitas di siaran. 

Oleh karena itu, produksi membutuhkan perencanaan yang matang. Agar 

perencanaan matang, maka tahap yang pertama dilakukan rapat untuk acara 

produksi dengan melakukan pandangan jauh/ pengamatan atau observasi 

terhadap masa depan, dimana selalu berpegang pada idealism dan trend 

masa kini. Kedua, job allocation: siapa penanggung jawab, siapa penyiar, 

sampai pada pembuatan script/ naskah.  

b. Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha (Career and Still Development) 

Faktor sumber daya manusia memang sangat membantu 

tercapainya suatu produksi acara siaran yang baik dan berkualitas. Hal ini 

juga berlaku pada penyelenggaraan siaran di radio. Personil yang 

professional dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam memajukan 

programa siaran. Proses rekruitmen pegawai (staffing) menjadi penting 

karena pegawai merupakan faktor utama dalam menjalankan sebuah 

perencanaan kerja. 

Faktor manusia dalam sebuah manajemen merupakan hal yang 

paling menentukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya 

                                                 
13

 J.B Wahyudi, Op Cit, hal. 39 
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manusia adalah makhluk kerja, oleh sebab itu proses kerja tidak akan bisa 

jalan tanpa ada manusia yang menjalankannya.  

c. Promosi, Pemasaran dan Kerjasama (Marketing and Networking) 

Merancang dan membangun kesan sebuah stasiun radio menjadi 

tugas dan tanggung jawab manajemen stasiun radio. Dengan adanya 

identitas sebuah radio, maka radio tersebut akan terkesan mempunyai 

kualitas dibanding dengan radio yang tidak mempunyai identitas. Hal ini 

menyebabkan produksi/ karya yang akan disiarkan mendapatkan banyak 

sponsor/iklan. 

d. Peralatan Siaran (Hardware Maintenance) 

Pada dasarnya proses mengudaranya siaran radio tidak banyak 

memerlukan peralatan yang sudah didapatkan, tergantung daya beli 

terhadap peralatan itu sendiri. Adapun peralatan tersebut berupa:  

a. Mikrophon adalah alat yang mengubah gelombang bunyi (getaran 

mekanis) ke dalam isyarat listrik (getaran elektris), yang kemudian 

disiarkan melelui siaran tertentu. 

b. Amplipher adalah alat untuk memperkuat getaran suara yang berasal 

dari microfon. Peralatan amplipher terdiri dari lampu audio, 

transformator, weesstand, dan peralatan teknik yang lain. 

c. Transmitter (pemancar) adalah sebuah alat khusus yang memiliki 

karakter dan memancarkan suara untuk mendukung suara dari studio 

siaran. 
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d. Tape Recorder adalah sebagai alat peliput atau perekam yang sangat 

penting bagi seorang reporter yang sedang bekerja di lapangan. 

Stasiun radio disebut organisasi penyiaran karena terdiri dari satu 

kesatuan antara manusia dengan prasarana sehingga menjadi sebuah sistem 

dengan tujuan menyiarkan. Stasiun radio merupakan sebuah system yang 

termasuk dalam lingkup besar, sehingga perlu adanya manajemen untuk 

menggerakkan stasiun radio. J.B Wahyudi dalam bukunya
14

 menyebutkan 

manajemen penyiaran adalah: 

Manajemen yang diterapkan dalam organisasi penyiaran, yaitu 

organisasi yang mengelola siaran. Ini berarti manajemen penyiaran 

sebagai “motor penggerak” organisasi penyiaran dalam usaha 

pencapaian tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran. 

 

Fungsi-fungsi manajemen adalah fungsi-fungsi yang diterapkan dalam 

manajemen penyiaran untuk mendapatkan output yang menarik bagi 

pendengar. Menurut GR. Terry fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: 

Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating 

(penggerakan), Controlling (Pengawasan). 
15

 

1. Planning (Perencanaan)  

Perencanaan dalam siaran adalah suatu unsur yang sangat penting 

karena siaran memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat. 

Perencanaan di sini meliputi di dalamnya perencanaan produksi dan 

pengadaan materi siaran, serta menyusunnya menjadi rangkaian mata 

                                                 
14

 J.B Wahyudi, Op.Cit, hal. 39 
15

 Malayu S.P Hasibuan, Op Cit, hal. 26  
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acara baik harian, mingguan maupun bulanan, pengadaan sarana dan 

prasarana, perencanaan administrasi termasuk di dalamnya perencanaan 

dana, tenaga pemasaran, target pendengar, tujuan, serta para crew yang 

akan terlibat dalam produksi seperti produser, presenter, operator dan 

penulis naskah.
16

 

Perencanaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam 

siaran, baik itu produksi maupun jadwal siarannya.
17

 Arti dari perencanaan 

itu sendiri adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 

suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat 

mencapai tujuan itu.
18

  

Suatu perencanaan yang baik, haruslah mengandung formulasi 5W 

+ 1 H, yaitu What (Apa), Who (Siapa), Where (Dimana), When (Kapan), 

Why (Mengapa), dan How (Bagaimana). Ulberth Silalahi, dalam bukunya 

menjabarkan: 

Perencanaan memberikan tujuan dan arah organisasi, menentukan 

apa yang harus dikerjakan (what must be done), mengapa harus 

dikerjakan (why must be done), di mana dikerjakan (where will be 

done), kapan akan dikerjakan (when will be done), siapa yang akan 

mengerjakan (who will do it), dan bagaimana hal tersebut akan 

dikerjakan (how will it be done).
19

 

 

                                                 
16

 J.B Wahyudi, Op Cit, hal. 70 
17

 Ibid, hal. 17 
18

 GR. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 9 
19

 Ulberth Silalahi, Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 

1996), hal. 137. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan siaran adalah 

proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan 

sistematis, mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa 

yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan siaran. 

Suatu perencanaan siaran harus mengetahui akan target audiensnya 

seperti apa? Format acaranya seperti apa? Sponsonya siapa?. Dalam 

srtuktur organisasi pasti ada bagian perencanaan siaran. Dalam 

perencanaan siaran harus mempunyai variable-variabel yang harus 

dipertimbangkan dalam perencanaan siaran khusus di Radio, yaitu: 

a. Idealism, merupakan visi dan misi dari lembaga penyiaran tersebut 

yang diopersionalkan dalam tujuan penyiaran. 

b. Orientasi bisnis dengan mengacu pada program-program atau acara-

acara yang marketable yang dapat dipasarkan atau laris manis. 

c. Orientasi khalayak ialah mencakup what need audience (kebutuhan 

khalayak) and what want audience (keinginan khalayak). 

Proses perencanan itu meliputi empat langkah yaitu; Prakiraan, 

penentuan tujuan, penetapan sarana-sarana untuk mencapai tujuan, 

penentuan sumber-sumber yang dibutuhkan.
20

 Rencana tidak akan 
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 Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
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memberikan suatau hasil apabila tidak dapat dilaksanakan dengan 

efektif.
21

  

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan 

orang-orang, alat-alat, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian 

rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya.
22

 

Disisi lain pula bahwa pengorganisasian adalah merupakan proses 

mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya 

diantara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran 

organisasi.  

Sebuah organisasi dilaksanakan karena pekerjaan yang dilakukan 

itu terlalu berat untuk ditangani oleh seorang saja. Sehingga diperlukan 

tenaga-tenaga bantuan, pembagian tugas-tugas dan terbentuklah suatu 

kelompok kerja yang efektif. Dengan adanya pembagian tugas ini akan 

menghindari adanya penumpukan (akumulasi) pekerjaan pada satu orang, 

yang apabila akumulasi ini terjadi akan sangat memberatkan dan 

menyulitkan.  

                                                 
21

 Ibid, hal. 97-98 
22

 Ibid, hal. 82 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka di dalam suatu organisasi 

terdapat adanya beberapa unsur antara lain; Adanya pembagian tugas yang 

harus dilakukan oleh manajer atau pimpinan kepada personil-personilnya 

sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, penetapan dan 

penyusunan jalinan kerja diantara satuan organisasi untuk mendapatkan 

hasil dalam mencapai tujuan organisasi, dan demi kelancaran suatu 

kegiatan maka perlu sebuah komando guna untuk memberikan arahan 

dalam suatu kegiatan sehingga dengan demikian dapat berjalan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

Organisasi yang dibentuk untuk mengelola bidang penyiaran 

disebut organisasi penyiaran. Dengan demikian, organisasi penyiaran 

dapat diberi batasan sebagai berikut:  

Organisasi penyiaran adalah tempat orang-orang penyiaran 

(Siaran-Teknik-Administrasi) saling bekerja sama dalam merencanakan, 

memproduksi atau mengadakan materi siaran, dan sekaligus menyiarkan 

dalam usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
23

  

Pada dasarnya pengorganisasian merupakan suatu proses 

pembagian kerja kepada sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu 

diadakannya koordinasi dalam pengorganisasian. Dengan adanya 

koordinasi akan mendatangkan keuntungan berupa terpadunya berbagai 

                                                 
23

 J.B Wahyudi, Op Cit, hal. 78 



 19 

kemampuan dan keahlian dari para pelaksana rencana yang kesemuanya 

diarahkan kepada sasaran yang telah ditentukan. 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur 

semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia. Sehingga 

pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan cara 

mengorganisir orang-orang dan dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-

tugas yang saling berkaitan.
24

 

Di dalam manajemen penyiaran terdapat beberapa elemen yang 

harus ada, diantaranya: manusia pengelola siaran, manusia pengelolaan 

teknik (saran dan prasarana), manusia pengelola administrasi. Oleh karena 

itu, di dalam manajemen penyiaran terdapat dua kelompok besar, yaitu 

kelompok siaran dan kelompok penunjang. Kelompok siaran dengan 

dukungan kelompok penunjang (teknik dan administrasi), merencanakan, 

memproduksi/ mengadakan materi siaran yang baik, dan sekaligus 

menyiarkannya. Kerja sama antara kelompok siaran dan penunjang di atas 

landasan saling menghargai, saling mengerti, saling jujur dan terbuka, 

serta berorientasi pada tujuan.
25

 

3. Actuating (Penggerakan) 

Tahap manajemen penyiaran selanjutnya adalah penggerakan 

(actuating). Ini merupakan tahapan direalisasikannya perencanaan dan 

                                                 
24

 G.R Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 82 
25
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pengorganisasian baik sumber daya manusia maupun alat ke dalam 

serangkaian aktivitas yang nyata. Pada tahap ini peran manajer sangat 

penting untuk dapat menggerakkan semua elemen-elemen yang ada sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya.  

Menurut G.R. Terry, actuating atau penggerakan adalah usaha 

untuk menggerakkan semua anggota kelompok kerja agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai 

sasaran-sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian.
26

 

Efektivitas mengudaranya sebuah program ditentukan oleh 

orientasi manajer yang memimpin, memotivasi, mengkoordinasi, 

memfasilitasi serta adanya komunikasi pada staf-stafnya untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan. 

a. Kepemimpinan (Leadership) 

Kepemimpinan adalah suatu proses pemberian pengaruh dan 

pengarahan dari seorang pemimpin terhadap orang lain (atau 

sekelompok orang) untuk melakukan suatu aktifitas tertentu yang 

sesuai kehendaknya.
27
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Alvin Brown memberikan konsep tipe-tipe kepemimpinan 

yang terbagi menjadi tiga golongan besar. Adapun tipe-tipe tersebut 

adalah:  

1. Pemimpin Otokratis, pemimpin yang mendasarkan atas 

kekuasaan pada tangan seseorang (a one man orcestra). 

2. Pemimpin Demokratis, pemimpin yang hanya memberikan 

perintah setelah mengadakan konsultasi dahulu dengan 

kelompok masyarakatnya. 

3. Pemimpin Liberal, pemimpin disini tidak pernah 

memimpin/mengendalikan bawahannya, seolah-olah tanpa ikatan 

antara pemimpin dan bawahannya.
28

 

b. Komunikasi  

Komunikasi sebagai proses memegang peranan penting 

untuk menciptakan iklim kerja harmonis dan menciptakan kredibilitas 

organisasi terhadap masyarakat lingkungan. Komunikasi merupakan 

kebutuhan hakiki umat manusia. Manusia akan sukses dalam 

hidupnya bila pandai memilih strategi komunikasi secara tepat dalam 

menghadapi berbagai permasalahan, bahkan manusia menjaga 

kredibilitas diri juga melalui proses komunikasi. Proses komunikasi 

                                                 
28

 Ibid, hal. 241 
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disini dalam bentuk intra personal communication, misalnya: pidato 

di depan masa atau menggunakan media massa.
29

 

Dalam siaran, komunikasi sangat dibutuhkan. Karena dalam 

siaran tidak mungkin akan bisa berjalan hanya dengan satu orang saja. 

Siaran akan sukses bila penyiar pandai memilih strategi komunikasi 

secara tepat dalam membawakan sebuah acara. Selain itu pula 

komunikasi digunakan untuk mendorong suatu rasa berpartisipasi, 

membangkitkan perhatian yang besar akan pekerjaan, membagi 

informasi untuk perhatian dan timbal balik, memberikan dorongan dari 

seorang manajer kepada bawahannya ataupun sebaliknya. 

c. Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan yang diberikan oleh atasan 

kepada bawahannya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya 

mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras 

dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

Setiap kegiatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 

pemberian motivasi adalah untuk memberikan dorongan gairah dan 

semangat kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja dan 

kepuasan kerja karyawan dan lain sebagainya. Sedangkan alat-alat 

motivasi diantaranya: 
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1) Materiil Insentif yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa uang 

atau barang yang mempunyai nilai pasar. Misalnya: kendaraan, 

rumah, dan lain lainnya. 

2) Non  materiil yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa 

barang/benda yang tidak ternilai. Jadi hanya memberikan 

kepuasan/kebahagiaan rohani saja. Misalnya: medali, pagam, 

bidang jasa, dan lain-lainnya. 

3) Kombinasi materiil dan non materiil insentif, alat motivasi yang 

diberikan itu berupa uang dan barang. Jadi memenuhi kebutuhan 

ekonomis dan kepuasan/kebanggaan rohani.
30

 

d. Fasilitas 

Betapapun besarnya perhatian yang diberikan pada unsur 

manusia dalam organisasi, arti pentingnya fasilitas kerja yang 

memadai tetap perlu mendapat perhatian karena dengan fasilitas itulah 

usaha mewujudkan prestasi kerja yang tinggi akan berhasil. 

Seiring dengan perkembangan zaman serta semakin 

canggihnya teknologi informasi, maka fasilitas untuk proses penyiaran 

radio perlu diadakan penyegaran dalam bentuk pembaharuan mesin. 

Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas siaran serta 
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99. 



 24 

mampu memberikan imbalan yang layak kepada para pelaksana sesuai 

dengan karya yang dihasilkan. 

4. Controlling (Pengawasan) 

Sebagaimana diungkapkan oleh G.R. Terry, pengawasan atau 

controlling adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, 

mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan kreatif bila 

diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan.
31

 

Dalam dunia penyiaran, akan lebih tepat bila sistem kontrol 

dilakukan secara pengendalian oleh semua pemimpin atau manajer di 

semua tingkatan. Hal ini mengingat output (hasil produksi) siaran 

memiliki dampak sangat luas di masyarakat. Kesalahan dapat diketahui 

secara dini dan diperbaiki sebelum materi itu disiarkan, akan jauh lebih 

baik bila kesalahan itu diketahui saat materi itu sedang disiarkan. Harus 

disadari bahwa dalam dunia penyiaran, ralat sangat tidak efektif karena 

sifatnya yang sekilas.  

Pada aktivitas ini juga dilakukan penilaian terhadap hasil-hasil 

produksi dibandingkan dengan input yang ada dan output yang dihasilkan. 

Dalam dunia penyiaran, ada dua langkah melakukan pengendalian yaitu 

sebelum materi disiarkan (feedforward system) dan setelah materi 

disiarkan (feedback system). Feedforward system digunakan untuk 
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melakukan koreksi baik pada perencanaan maupun proses pelaksanaan 

sebelum program mengudara. Sedangkan feedback system digunakan 

untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikutnya agar siaran 

dapat lebih baik dan kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi.
32

 

 

2.   Tinjauan terhadap Radio 

a. Definisi Radio 

Menurut James Maxwell yang juga dikenal dengan julukan “father 

of wireless” mengemukakan bahwa: “Radio adalah merupakan gerakan 

magnetic yang dapat mengarungi ruang angkasa secara gelombang dengan 

kecepatan cahaya yaitu 186000 mil perdetik”.
33

 

Secara umum system gelombang radio yang dipergunakan 

khususnya di Indonesia hanya dua system yaitu AM (Amplitude 

Modulation) dan FM (Frequency Modulation). Keuntungan FM dari AM 

yaitu:  

1) Dapat menghilangkan interference (gangguan, percampuran) yang 

disebabkan cuaca, bintik-bintik matahari atau alat listrik. 

2) Dapat menghilangkan interference yang disebabkan dua stasiun yang 

berada pada gelombang yang sama. 

                                                 
32

 J.B Wahyudi, Op Cit, hal. 94-95 
33

 Onong Uchjana Efendi, Dinamika Komunikasi, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1993), 

hal. 21 



 26 

3) Dapat menyiarkan suara sebaik-baiknya bagi telinga manusia yang 

sensitif.
34

 

b. Fungsi Radio 

Dibanding dengan media lain, radio mempunyai beberapa 

karakteristik yang bisa dipahami karena radio merupakan media iklan, 

media hiburan, media informasi, dan media pendidikan. Beberapa 

karakteristik dari radio tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Radio mengandalkan suara manusia untuk mendekatkan diri dengan 

khalayaknya. Oleh karena itu kualitas suara penyiar mutlak penting. 

Orang-orang hanya mau mendengarkan siaran radio apabila suara 

penyiarnya menarik, meskipun mereka tidak mengenal siapa 

penyiarnya.  

2. Materi program radio dapat diproduksi secara cepat dan murah, 

bahkan dengan memasang pesawat telepon saja, suatu acara bisa 

dilangsungkan. Suatu pengumuman juga disiarkan secara seketika 

begitu materi pengumuman tersebut diserahkan tanpa harus menunggu 

sedikitpun.  

3. Penemuan transistor dan teknik redifusi membuat radio begitu popular 

sehingga dinikmati oleh jutaan orang, termasuk orang buta huruf di 

Negara-negara berkembang. 
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4. Karena keserdahanaan pengoperasiannya, suatu stasiun radio bisa 

memancarkan siarannya dalam berbagai bahasa. Ini sangat ideal bagi 

daerah yang memiliki banyak kelompok etnik dan bahasa daerah. 

Radio juga menjadi wahana komunikasi yang handal di daerah yang 

kekurangan listrik.
35

 

Menurut Onong Uchjana effendi fungsi radio siaran ada tiga, 

yaitu:  

a) Radio siaran sebagai media massa elektronik. Sebagai unsur 

dalam proses komunikasi, dalam hal ini sebagai media massa, 

radio siaran memiliki ciri dan sifat berbeda dengan media massa 

lainnya. Radio bersifat audial, penyampaian pesan menggunakan 

bahasa lisan. Karena sifatnya auditori untuk didengarkan, lebih 

mudah orang menyampaikan pesan dalam bentuk cara yang 

menarik. Daya pikat untuk dapat melancarkan pesan ini penting 

artinya dalam proses komunikasi terutama melalui media massa 

disebabkan sifat hanya satu arah (one way traffic 

communication). Demikian pula ketika kita kaitkan dengan 

dakwah di mana pesan (materi dakwah) yang disampaikan 

kepada khalayak hanya sekilas saja, begitu terdengar begitu 

hilang, arus balik (feed back) tidak mungkin pada saat itu.  
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b) Radio siaran sebagai sarana propaganda. Pada mulanya fungsi 

radio hanya sebagai hiburan, penerangan dan pendidikan kepada 

khalayak, tetapi ternyata berkembang fungsinya dipergunakan 

sebagai sarana propaganda.  

c) Radio siaran sebagai media pembangunan, artinya informasi-

informasi yang ingin disampaikan pemerintah pusat dapat 

disiarkan melalui radio siaran sehingga masyrakat lebih tahu 

mengenai hal-hal yang bersifat kebijakan pemerintah melalui 

stasiun-stasiun yang telah ada.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan 

sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin 

meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian.
36

 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

deskriptif. Menurut Withney penelitian ini adalah penelitian yang melakukan 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.
37
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan 

penelitian.
38

 Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah 

Manager, Penyiar atau yang dianggap memiliki peran penting dalam 

manajemen siaran acara “Wacana”  di radio PTDI Medari.  

3. Objek Penelitian  

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah manajemen siaran acara 

“Wacana” yang diterapkan oleh Radio PTDI Medari, yang meliputi:  

a. Perencanaan 

1) Perencanaan Tujuan 

a) Jangka Panjang 

- Produksi  

- Materi  

b) Jangka Pendek 

- Perencanaan SDM 

- Perencanaan Dana 

- Perencanaan Alat-alat Siar 

- Perencanaan Promosi dan Pemasaran 

2) Perencanaan Waktu 

3) Perencanaan Materi 

4) Perencanaan Format Acara 
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b. Pengorganisasian 

1) Bagian Teknik 

2) Bagian Produser 

3) Bagian Tata Usaha 

4) Bagian Marketing 

c. Penggerakan 

1) Kepemimpinan 

2) Komunikasi 

3) Motivasi 

4) Fasilitas  

d. Pengontrolan 

1) SOP (Standar Operasional Prosedure) 

2) Waktu Pelaksanaan 

3) Evaluasi           

4. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Karl Weict mengutip Seltiz, Wrightsman, dan Cook 1976 hal 

253 mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, 

dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
39
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Observasi digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa 

diperoleh dengan teknik lain, untuk menghindari terjadinya manipulasi 

informasi dan menyakinkan kebenaran data yang telah diperoleh dari 

interview.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

yang hanya mengamati dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan 

dengan program acara “Wacana” yang disiarkan di Radio PTDI Medari 

Sleman, sebagai langkah awal untuk pengumpulan data tanpa harus ikut 

ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung. 

b. Interview 

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
40

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-sejarah siaran 

agama Islam di Radio PTDI Medari mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan siaran acara “Wacana” 

yang diterapkan di Radio PTDI Medari dengan menggunakan Interview 

Bebas Termimpin. Dimana pedoman interview yang dipersiapkan sebelum 

memulai mengajukan pertanyaan hanya dicantumkan pokok-pokok 

penting yang akan ditanyakan. 
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Dimana dalam penelitian ini interview dilakukan terhadap 

Manager Radio PTDI Medari. Selain itu interview juga ditujukan kepada 

produser/ penanggung jawab acara “Wacana” serta kepada nara 

sumbernya, karena mereka terlibat langsung dalan siaran acara “Wacana”.  

c. Dokumentasi 

Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui 

peningggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
41

 

Dokumentasi ini dilakukan untuk menggali data- data masa 

lampau secara sistematis dan objektif. Metode dokumentasi ini berupa 

data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih actual. Dalam hal ini penulis menggunakan 

arsip dan dokumen- dokumen yang dimiliki Radio PTDI Medari seperti  

sejarah berdirinya Radio PTDI Medari dan sejarah perkembangan siaran 

acara “Wacana” di Radio PTDI Medari, buku-buku (tentang pendapat, 

teori), dan lain-lain yang bisa mendukung penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan analisa data yang telah 

terkumpul dengan menggunakan teknik analisa data yang bersifat Deskriptif 
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Kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif, mengingat data-data yang dibutuhkan berupa 

uraian-uraian kalimat untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku tertentu. Data disajikan dalam 

sejumlah uraian atau deskripsi secara menyeluruh dan objektif dengan 

melakukan penyederhanaan dari berbagai data yang didapatkan baik data dari 

hasil dokumentasi, interview, ataupun data hasil observasi yang nantinya 

diklarifikasi sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Klarifikasi yang 

dimaksud adalah pemilihan-pemilihan semua data yang lebih spesifik agar 

nantinya lebih mudah untuk dipahami. Pada dasarnya penelitian berusaha 

untuk mencari gambaran mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen 

siaran acara “Wacana” di radio PTDI Medari Sleman Yogyakarta.  

Setelah data-data yang dibutuhkan dari radio PTDI Medari terkumpul, 

kemudian data-data tersebut diatur, diurutkan dan dikelompokkan oleh 

penulis yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian-bagian yang sesuai 

dalam bentuk bab dan sub yang akan dibahas.  

 

I. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini memuat IV bab pembahasan, yang meliputi:  

BAB I   merupakan pendahuluan dari skripsi ini, yang berisi tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
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penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan kajian tentang Deskripsi acara “Wacana”, yang di dalamnya 

mencakup: Sejarah Acara “Wacana”, Visi dan Misi Acara “Wacana”, 

Letak Geografis Radio PTDI Medari, Dasar dan Tujuan Radio PTDI 

Medari, Format Acara, Struktur Organisasi.  

BAB III Pada bab ini pembahasan pokok yang terdiri dari laporan penelitian, 

berupa  penerapan fungsi-fungsi manajemen siaran acara “Wacana” di 

Radio PTDI Medari Sleman. 

BAB IV berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran-saran dan      

penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, 

mengenai Manajemen Siaran Acara “Wacana” di Radio PTDI Medari Sleman 

Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Fungsi-Fungsi Manajemen Siaran Acara “Wacana” 

a. Perencanaan siaran acara “Wacana” terdiri dari perencanaan tujuan, 

perencanaan waktu, perencanaan materi dan perencanaan format acara. Dalam 

perencanaan tujuan terbagi menjadi perencanaan tujuan jangka panjang dan 

perencanaan tujuan jangka pendek. Perencanaan tujuan jangka panjang 

digunakan untuk membicarakan persiapan acara-acara selama satu tahun ke 

depan. Sedangkan perencanaan tujuan jangka pendek yang digunakan untuk 

merencanakan SDM, dana, alat-alat siaran serta perencanaan mempromosikan 

acara “Wacana”. Khusus perencanaan dana dilakukan evaluasi setiap enam 

bulan sekali. Perencanaan waktu, produksi acara “Wacana” setiap hari kamis 

dan jum’at pukul 05.00-06.00 WIB. Perencanaan materi dilakukan meeting 

yang tidak resmi setiap seminggu sekali. Perencanaan format acara terdiri dari 

opening, isi, menjawab pertanyaan dan closing. 

b. Pengorganisasian siaran acara “Wacana” dilakukan untuk koordinasi dengan 

pihak-pihak bagian pada unsur yang mendukung siaran acara “Wacana”. 
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Siaran acara “Wacana” membutuhkan kerja tim. Semua itu tidak dapat 

disiarkan hanya dengan nara sumber dan produser saja. Akan tetapi dibantu 

oleh pihak-pihak yang berada dibalik unsur-unsur pendukung siaran lainnya. 

Koordinasi yang tercipta antara penanggung jawab acara dan staffnya cukup 

baik karena tidak ada unsur memerintah dalam penanggung jawab 

mengkoordinir staffnya. 

c. Penggerakan atau pelaksanaan siaran acara “Wacana” disiarkan setiap hari 

kamis dan jum’at pukul 05.00-06.00 WIB, di saluran 90,7 FM Radio PTDI 

Medari Sleman Yogyakarta. Penggerakan atau pelaksanaan materi yang sudah 

disiapkan dan dikoordinasikan, pada waktu siaran dapat langsung disiarkan. 

Untuk menggerakkan hati para staffnya maka diperlukan tindakan-tindakan 

kepemimpinan, dimana pemimpin bisa mengayomi para staffnya agar tetap 

semangat dalam bekerja. Kedua yaitu komunikasi, antara pemimpin dan antar 

staff yang lain dilakukan komunikasi agar tidak terjadi kekakuan antar staff 

atau antara atasan dengan bawahannya. Ketiga yakni motivasi, untuk 

memotivasi para staffnya, pihak Radio mengadakan refresing ke tempat 

pariwisata ketika ada waktu untuk libur. Keempat fasilitas, untuk 

memudahkan dalam berkomunikasi maka Radio memberikan fasilitas 

handpone kepada nara sumber agar mudah dalam berkomunikasi kepada 

pihak radio. 

d. Pengawasan siaran acara “Wacana” dilakukan setelah acara tersebut selesai 

atau sering disebut evaluasi. Begitu pula untuk pengawasan hasil produksi, 
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mekhanik dan pemasaran. Bentuk pengawasan disini berupa evaluasi dalam 

bentuk laporan tertulis saat meeting evaluasi. Unsur yang berkaitan dengan 

siaran diadakan evaluasi pada tanggal 10 tiap bulannya. Setiap enam bulan 

sekali juga mengadakan evaluasi untuk bahan pertimbangan acara layak 

diteruskan atau tidak. 

 

B. Saran 

1. Acara “Wacana” belum sepenuhnya bisa dikatakan konsisten. Nara sumber 

terkadang masih tidak bisa datang untuk siaran karena suatu hal. Penanggung 

jawab acara tidak ikut andil dalam pemilihan materi kajian. Diharapkan nara 

sumber bisa aktif datang ketika ada jadwal siaran dan bisa on time. 

2. Diharapkan acara “Wacana” bisa siaran aktif secara on air. Karena dari 

perencanaan semula, acara “Wacana” ini ditanyangkan secara on air. Jika 

acara ini hanya dengan memutar rekaman yang sudah ada karena ustadz tidak 

bisa siaran, bisa dimungkinkan akan sedikit mengecewakan pendengarnya.   

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Illahi Robbi yang tak henti-

hentinya penulis ucapkan. Kendati banyak hambatan-hambatan yang penulis 

temukan dalam menyelesaikan skripsi ini, semua itu tidak mematahkan semangat 

penulis untuk tetap melanjutkan penulisan skripsi ini. Karya ilmiah ini 

diselesaikan sebagai salah satu syarat akhir untuk menyandang gelar Sarjana 



 93 

Sosial Islam. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saran 

dan kritik penulis harapkan, demi menuju kesempurnaan dalam penulisan skripsi 

ini yang masih jauh dari kata sempurna. 
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INTERVIEW GUIDE 

Kepada Program Director Radio 

1. Sejarah berdirinya, siapa pendiri Radio PTDI dan perkembangannya sampai 

saat ini? 

2. Apa singkatan dari PTDI Medari? Adakah makna atau filosofi dari PTDI 

Medari? 

3. Radio PTDI termasuk yayasan atau perusahaan? 

4. Apa yang menjadi asas dasar, target dan tujuan Radio PTDI? 

5. Bagaimana struktur organisasi Radio PTDI Medari dan job descripsionnya? 

6. Apa visi dan misi Radio PTDI? 

7. Bagaimana format siaran PTDI? 

a. Identifikasi audiens 

b. Program Acara 

8. Standar apa yang digunakan oleh Radio PTDI, guna mengetahui kesuksesan 

siaran acaranya, terutama dalam acara “Wacana”? 

9. Apa hambatan yang dirasakan dalam memenej Radio PTDI? 

10. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pendelegasian penyiar 

untuk mendampingi nara sumber? 

Kepada Penanggung Jawab Acara “Wacana” di Radio PTDI 

1. Sejarah berdirinya, siapa pendiri acara “Wacana” dan perkembangannya 

sampai saat ini? 



2. Apa makna dari “Wacana”? 

3. Apa yang menjadi asas dasar, target dari tujuan acara “Wacana”? 

4. Planning (Perencanaan): bagaimana persiapan acara “Wacana” diadakan? 

5. Bagaimana pengorganisasian penyiar dan koordinasi antar staff untuk 

mendukung suksesnya acara “Wacana”? 

6. Bagaimana kepemimpinan, motivasi, komunikasi, fasilitas yang diterapkan 

dalam acara “Wacana”? 

7. Bagaimana pengawasan yang ada dalam acara “Wacana”? 

8. Sejauh mana batasan untuk mengukur sukses tidaknya acara “Wacana”? 

Kepada Nara Sumber 

1. Nama dan latar belakang nara sumber? 

2. Apa metode yang digunakan dalam mengisi acara “Wacana”? 

3. Apa niat atau tujuan anda mengisi diacara “Wacana”? 

4. Bagaimana menurut anda kerjasama antar individu yang terkait dalam acara 

“Wacana”? 

5. Bagaimana anda mendapatkan motivasi atau semangat dan memberikan 

motivasi dalam menyiarkan acara “Wacana”? 

6. Sejauh mana batasan anda dalam mengukur standar kesuksesan acara 

“Wacana”? 

7. Adakah hambatan dalam menyiarkan acara “Wacana”? 

8. Apa harapan anda dalam mengisi acara “Wacana”? 

 



Contoh sms dalam acara “Wacana” tanggal 4 Juni 2009 

 

Arif di Kulon Progo: Assalamu’alaikum pak ustadz, pak ustadz menarik tentang 

sholat tahajjud tadi, tentang rokaat tahajjud apakah boleh 

sholat tahajjud itu karena mendekati sholat subuh 3 roka’at 2 

pertama kemudian 1 witir, bacaannya apakah bebas atau ada 

tuntunannya? 

Ustadz Baha’: Jadi kalau boleh atau tidaknya itu boleh karena pendeknya waktu. Tapi 

Nabi Muhammad setiap malamnya melaksanakan sholat tahajjud tidak 

lebih dari 11 roka’at, baik itu hari-hari biasa atau di bulan Romadhon. 

Adapun banyak hadits yang menerangkan tentang tata cara dalam 

melaksanakan sholat, dan hadits yang populer adalah “matsla-matsla” 

artinya dua-dua-dua-dua yang akhirnya tiga. Tetapi karena pendeknya 

waktu, ya sudah kita lakukan 2 roka’at terus 3 roka’at witir, kalau kita 

akan melaksanakan 11 roka’at ya akan terbertur waktu subuh. 





CURICULUM VITAE 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

A. Data Pribadi 

1. Nama lengkap  : Rozikhatul Mabsutoh 

2. Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 9 Juni 1986 

3. Agama   : Islam 

4. Nama orang tua 

a. Ayah  : Muhammad Sarjuni 

b. Ibu   : Hudatun, S.Ag 

5. Tempat tinggal : Nglengis, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta                    

55552 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SDN Kapukanda angkatan 1992-1998 

2. MTs. N. Seyegan angkatan 1998-2001 

3. MAN I Tempel angkatan 2001-2004 

4. UIN Sunan Kalijaga angkatan 2004 sampai sekarang 
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