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Lampiran 1 

 

 

KUISIONER 
DESAIN SELEKSI PENYIAR RADIO SOEPRA FM DENGAN METODE 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

Nama   :  

Jabatan : 

E-mail   : 

HP   : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Responden mengisi lembar isian kuesioner ini hanya dengan membandingkan tingkat 

kepentingan setiap aspek dengan mempertimbangkan aspek di atasnya seperti yang 

tertera pada setiap tabel isian komparasi berpasangan. 

2. Hasil perbandingan tingkat kepentingan tersebut lalu dituliskan sesuai dengan pilihan 

angka pada skala yang tertera. 

3. Cara pembandingan terhadap setiap aspek harus dilakukan secara logis dan 

konsisten. Untuk keperluan ini, responden akan didampingi oleh konsultan. 

4. Selamat mengisi. 

 

 Skala Saaty 

 

Tingkat Kepentingan Definisi 

1 Sama penting 

3 Sedikit lebih penting 

5 Jelas lebih penting 

9 Pasti/ mutlak lebih penting 

2,4,6,8 Jika ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 

1/(1-9) Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9 
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a. Perbandingan Berpasangan pada Tingkat Kepentingan Antar Kriteria 

 

 Pengalaman 

Organisasi 

Tanggung 

Jawab 

Wawasan 

Luas 
Suara 

Pengalaman 

Organisasi 

    

Tanggung Jawab 
    

Wawasan Luas 
    

Suara 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan antar Sub Kriteria pada Kriteria 

Pengalaman Organisasi 

 

 
Training Penghargaan Pendidikan 

Training 
   

Penghargaan 
   

Pendidikan 
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c. Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan antar Sub Kriteria pada Kriteria 

Tanggung Jawab 

 

 Tanggung Jawab 

terhadap Peralatan 

Tanggung Jawab 

terhadap Kondisi 

Kerja 

Tanggung Jawab 

terhadap Pekerjaan 

Tanggung Jawab 

terhadap Peralatan 

   

Tanggung Jawab 

terhadap Kondisi 

Kerja 

   

Tanggung Jawab 

terhadap 

Pekerjaan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan antar Sub Kriteria pada Kriteria 

Wawasan Luas 

 

 
Wawasan terhadap 

Musik Terbaru 

Wawasan terhadap 

Berita Terkini 

Wawasan 

terhadap Apa 

yang Sedang 

Diminati saat ini 

Wawasan terhadap 

Musik Terbaru 

   

Wawasan terhadap 

Berita Terkini 

   

Wawasan terhadap 

Apa yang Sedang 

Diminati saat ini 
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e. Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan antar Sub Kriteria pada Kriteria 

Suara 

 

 
Karakteristik 

Suara 
Intonasi Artikulasi Speed 

Karakteristik 

Suara 

    

Intonasi 
    

Artikulasi 
    

Speed 
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Lampiran 2 

Kuesioner perbandingan responden 1 
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Kuesioner perbandingan responden 2 
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Kuesioner perbandingan responden 3 
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Lampiran 3 

Notulensi hasil diskusi perbandingan masing-masing reponden pada setiap kriteria dan 

sub kriteria 
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Lampiran 4 

Hasil pengolahan data notulensi masing-masing responden pada setiap kriteria dan sub 

kriteria 

Kriteria 

a. R1:  

 Pengalaman organisasi merupakan kriteria yang terpenting karena nanti 

ketika lolos menjadi bagian dari Radio Soepra FM ada kalanya 

membahas dan melaksanakan program kerja wajib, serta membutuhkan 

koordinasi dengan tiap anggota atau bisa dibilang akan berorganisasi. 

Untuk itu, jika pengalaman organisasi dibandingkan dengan tanggung 

jawab memiliki bobot 5x lebih besar atau pengalaman organisasi jelas 

lebih penting daripada tanggung jawab. Sedangkan jika pengalaman 

organisasi dibandingkan dengan wawasan luas dan suara maka 

bobotnya sebesar 9x, jelas terlihat bahwa pengalaman organisasi adalah 

kriteria yang terpenting karena wawasan luas dan suara merupakan 2 

kriteria yang dapat dipelajari selama berproses. 

 Apabila tanggung jawab dibandingkan dengan wawasan luas dan suara, 

selisih perbandingannya tidak terlalu jauh, untuk itu bobotnya hanya 

sebesar 3x yang artinya sedikit lebih penting dibanding lainnya. 

Dianggap sedikit lebih penting karena memiliki wawasan luas dan suara 

yang enak didengar merupakan salah satu bagian bagi seorang penyiar. 

 Sedangkan kriteria wawasan luas memiliki tingkat kepentingan yang 

sama dengan suara, karena kedua kriteria ini sama-sama dapat dilatih 

selama proses dinamika dan keduanya saling mempengaruhi satu sama 

lain. 

b. R2: 

 Dari 4 kriteria tentu yang lebih penting adalah pengalaman 

organisasinya karena nanti di dalam Soepra FM sendiri akan mencapai 
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visi misi yang sudah ditentukan di organisasi itu sendiri. Apabila 

dibandingkan dengan kriteria tanggung jawab, perbandingan bobotnya 

tidak terlalu jauh karena saling melengkapi dan berkaitan jadi bobotnya 

hanya 2x dari tanggung jawab. Berbeda jika dibandingkan kriteria 

wawasan luas, pengalaman organisasi jelas lebih penting (bobot 5x 

lebih penting) karena wawasan luas merupakan sesuatu yang dapat 

dicari melalui berbagai sumber dan tidak perlu mendalaminya. Kriteria 

suara memiliki kepentingan yang sama dengan kriteria pengalaman 

organisasi karena tombak utama suatu radio adalah suara dari penyiar 

tersebut. 

 Kriteria tanggung jawab memiliki bobot yang tidak kalah penting 

dengan kriteria pengalaman organisasi, apalagi jika dibandingkan 

dengan wawasan luas, tanggung jawab sedikit lebih penting daripada 

wawasan luas, namun tingkat kepentingnnya hampir sama. Begitu pula 

jika dibandingkan kriteria suara, kriteria tanggung jawab memiliki 

bobot 2x lebih penting. 

 Pada akhirnya, akan lebih memilih calon penyiar yang memiliki suara 

enak didengar, ada kekhasan suaranya, jelas dan memiliki dinamika 

suara yang baik, sehingga bobot suara 4x lebih penting daripada 

wawasan luas, sekali lagi, info mengenai musik, berita ataupun tren 

masa kini mudah untuk diakses sedangkan suara itu harus sudah 

menjadi bakat akan lebih baik. 

c. R3: 

 Sebetulnya setiap kriteria hampir semua penting, namun jika diminta 

lebih menitikberatkan beberapa kriteria, pengalaman organisasi akan 

menjadi kriteria yang paling penting untuk diperhatikan ketika mencari 

calon penyiar. Namun tidak memberikan bobot yang terlalu senjang 

seperti misalnya ketika dibandingkan dengan tanggung jawab, bobotnya 
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sebesar 2x lebih penting, dengan kriteria wawasan luas hanya diberi 

bobot 3x lebih penting (sedikit lebih penting), dan juga dengan suara 

bobotnya sebesar 4x lebih penting yang artinya kedua kriteria tingkat 

kepentingannya hampir sama. 

 Di urutan berikutnya kriteria yang kedudukan kepentingannya juga 

diperhatikan adalah kriteria tanggung jawab yang tentunya 2x lebih 

penting dari wawasan luas karena kedua kriteria saling berkaitan apalagi 

jika sering berkecimpung dalam dunia organisasi sudah sangat kental 

dengan yang namanya tanggung jawab. 

 Berikutnya wawasan luas, wawasan luas memiliki bobot nilai yang 

tidak begitu jauh jaraknya dibanding dengan kriteria suara yakni 2x 

karena kedua kriteria sama-sama dapat dipelajari selama proses 

pelatihan penyiar sebanyak 7 pertemuan dengan mentor yang sudah 

disediakan. 

 Terakhir, kriteria suara dianggap kriteria yang diperhatikan paling 

terakhir karena kriteria ini merupakan kriteria yang belum tentu semua 

calon penyiar memiliki bakat suara yang baik dari awal, sehingga bobot 

dari kriteria suara pun tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan 

ketiga kriteria lainnya. 
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Responden 
Pengalaman 

Organisasi 
Tanggung Jawab Wawasan Luas Suara 

R1 Pengalaman 

organisasi merupakan 

kriteria yang 

terpenting dan harus 

menjadi perhatian 

utama ketika memilih 

calon penyiar karena 

nantinya akan 

melaksanakan 

beberapa program 

kerja yang memang 

membutuhkan banyak 

koordinasi 

Kriteria tanggung 

jawab ini memiliki 

tingkat kepentingan di 

bawah pengalaman 

organisasi (1/5) 

namun sedikit lebih 

penting dibandingkan 

kriteria wawasan luas 

dan kriteria suara 

(3/1). 

Wawasan luas dapat 

dilakukan proses 

pencarian dan belajar 

selama proses atau 

dinamika di Radio 

Soepra FM. Sehingga 

kriteria ini tidak 

dianggap sebagai 

kriteria yang 

terpenting. 

Sama dengan kriteria 

wawasan luas, kriteria 

suara ini merupakan 

kriteria yang tidak 

begitu menjadi 

pertimbangan ketika 

di awal karena dengan 

variasi segala suara 

dapat dilatih ketika 

proses pelatihan 

dengan mentor. 

R2 Terpenting karena di 

Radio Soepra FM 

juga memiliki visi 

misi yang harus 

dicapai di dalamnya 

sehingga 

membutuhkan calon 

penyiar yang siap 

Memiliki kepentingan 

yang tidak kalah 

penting dengan 

pengalaman 

organisasi apalagi jika 

dibandingkan dengan 

wawasan luas, hanya 

sedikit lebih penting 

Bukanlah hal yang 

sangat urgent 

melainkan dapat 

dicari kapan dan 

dimana saja serta 

hanya perlu 

mendalaminya ketika 

akan siaran sehingga 

Suara yang enak 

didengar, intonasi 

atau dinamika yang 

bagus, serta artikulasi 

yang jelas merupakan 

hal yang idealnya 

dimiliki oleh seorang 

penyiar, sehingga 
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untuk berorganisasi. 

Bobotnya 2x lebih 

penting dibanding 

tanggung jawab 

karena saling 

melengkapi dan 5x 

lebih penting dari 

wawasan luas atau 

jelas lebih penting. 

saja (3x). Begitu pula 

dengan suara, hanya 

2x lebih penting 

karena dianggap 

masih saling 

melengkapi maka 

jaraknya tidak terlalu 

jauh. 

tidak dibutuhkan 

setiap saat. 

bobotnya 4x lebih 

penting dari wawasan 

luas karena wawasan 

dapat dipelajari 

kapanpun dan 

dimanapun. 

R3 Semua kriteria 

merupakan hal yang 

penting oleh karena 

itu bobot yang 

diberikan tidak terlalu 

jauh selisihnya. 

Dibandingkan dengan 

tanggung jawab 

bobotnya sebesar 2x 

lebih penting, dengan 

wawasan luas sebesar 

3x lebih penting atau 

sedikit lebih penting, 

dan dengan suara 

Tanggung jawab 

merupakan kriteria 

yang kepentingannya 

berada persis di 

bawah pengalaman 

organisasi. 

Dibandingkan dengan 

wawasan luas hanya 

sebesar 2x lebih 

penting karena saling 

memengaruhi. 

Wawasan luas dapat 

diketahui seiring 

berjalannya waktu 

dan hanya waktu-

waktu tertentu 

misalnya ketika 

hendak siaran baru 

dapat mencari 

mengenai berita baru 

atau tren-tren tertentu 

yang sedang hype di 

masyarakat. 

Terakhir suara 

merupakan kriteria 

yang dilirik paling 

akhir karena belum 

tentu semua calon 

penyiar memang 

memiliki bakat suara 

yang enak di dengar 

atau memang 

komersil untuk 

dijadikan penyiar, 

oleh karenanya bobot 

yang diberikan tidak 

setinggi kriteria 

lainnya. 
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sebesar 4x lebih 

penting. 
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Sub Kriteria Pengalaman Organisasi 

a. R1: 

 Jelas dengan sub kriteria pengalaman organisasi, penghargaan akan jauh 

lebih mendapat perhatian yang paling besar, karena penghargaan ini 

bisa dilihat dari jumlah sertifikat organisasi yang pernah diikuti, pernah 

menjuarai kompetisi atau tidak dan masih banyak hal lainnya. Namun 

jika dibandingan dengan sub kriteria lainnya (training dan pendidikan) 

bobotnya tidak bisa terlalu jauh jaraknya. Bobot penghargaan sebesar 

3x lebih penting daripada training dan 2x lebih penting daripada 

pendidikan. 

 Sedangkan bobot pendidikan 3x lebih penting atau sedikit lebih penting 

daripada training karena, penilai akan lebih fokus pada calon yang 

pernah berkecimpung di dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan 

siaran atau broadcasting seperti beberapa SMK tertentu. Namun tetap 

kembali lagi apakah ada bukti sertifikat yang menunjukkan bahwa calon 

pernah berada pada suatu organisasi yang berkaitan dengan 

broadcasting atau tidak. 

b. R2: 

 Dengan sub kriteria pengalaman organisasi, lebih mementingkan calon 

penyiar yang mau belajar saja dan mau mempelajari hal-hal baru seperti 

mengikuti beberapa seminar atau workshop, forum diskusi dengan 

organisasi lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, bobot sub kriteria 

training dibobotkan cukup penting ketika dibandingkan dengan 2 sub 

kriteria lainnya. Training sedikit lebih penting dibanding penghargaan 

(3x) dan training jelas lebih penting dibandingkan dengan pendidikan 

(5x). 

 Pendidikan mendapat sorotan bobot yang tidak begitu tinggi karena di 

sini pendidikan yang dilihat hanyalah apakah calon berasal dari SMK 
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tertentu yang memang memiliki jurusan yang berkaitan dan 

kemungkinannya kecil. Lalu juga yang dilihat lagi adalah berasal daro 

fakultas apa, karena memang beberapa fakultas memiliki potensi unggul 

dibanding lainnya. 

 Sedangkan penghargaan tidak memiliki jarak bobot yang jauh dengan 

training dan pendidikan karena bisa saja dianggap sejajar, selama dia 

memiliki banyak penghargaan dan mau belajar hal-hal baru lainnya 

dapat dijadikan nilai lebih bagi calon penyiar tersebut. 

c. R3: 

 Berdasarkan pengalaman, lebih mudah melatih penyiar baru yang 

memang mereka mau belajar dari 0 atau mungkin mempelajari hal-hal 

baru karena dengan begitu dapat memunculkan passionnya. Berbeda 

dengan penyiar yang sudah memiliki cukup ilmu dan pengalaman 

karena mereka menganggap diri mereka sudah berbekal dan terlatih 

sehingga sedikit agak sulit untuk “disetir”. Untuk itu bobot sub kriteria 

training tidak terlalu jauh dengan penghargaan karena memiliki 

keterkaitan yang cukup erat (2x lebih penting) 

 Sub kriteria pendidikan juga tidak terlalu diperhatikan karena 

pertimbangan calon penyiar yang dipilihi dilihat berasal dari fakultas 

apa, apakah kegiatan di fakultas tersebut padat atau tidak, namun jika 

calon penyiar memiliki potensi besar maka kemungkinan untuk 

diterima tetap aka nada peluangnya. Sehingga perbandingannya sebesar 

1/5 dengan training dan 1/2 dengan sub kriteria penghargaan. 
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Tabulasi Data Sub Kriteria Pengalaman Organisasi 

Responden Training Penghargaan Pendidikan 

R1 Dalam Radio Soepra FM 

sendiri bobot dalam 

mempertimbangkan calon 

yang banyak mengikuti 

pelatihan tidak sebesar dengan 

sub kriteria penghargaan, oleh 

karena itu bobot dengan 

penghargaan sebesar 1/3. 

Begitu pula dengan sub kriteria 

pendidikan, sebesar 1/3. 

Dalam sub kriteria ini, 

penghargaan dianggap sebagai 

salah satu hal yang sedikit lebih 

penting dibanding dengan yang 

lainnya, dilihatnya melalui 

jumlah penghargaan yang dapat 

diterima (lomba dan organisasi) 

Sub kriteria pendidikan ini 

melirik pada calon-calon 

penyiar yang dulunya 

ketika SMK pernah 

berkecimpung dalam 

jurusan broadcasting 

namun harus dibuktikan 

dengan sertifikat (1/2). 

Namun dibandingkan 

training, pendidikan sedikit 

lebih penting (3/1) 

R2 Lebih baik mencari calon 

penyiar yang mau belajar 

tentang sesuatu yang baru dan 

mencari pengalaman karena 

lebih mudah dalam melatih dan 

tentunya passion dalam 

pelatihannya sangat tinggi. 

Tapi penting pula mencari 

calon yang memiliki banyak 

pengalaman oleh karenanya 

bobot 3x lebih penting. 

Tidak kalah penting, selama 

seorang calon penyiar tersebut 

mau mempelajari hal-hal baru 

dari mentor meski sudah 

banyak pengalamannya, hal 

tersebut dapat dijadikan sebagai 

nilai tambah.  

Pendidikan merupakan hal 

terakhir yang dijadikan 

pertimbangan karena 

hanya melihat apakah 

calon pernah 

berkecimpung dalam 

broadcasting atau tidak 

(SMK) dan 

kemungkinannya cukup 

kecil. 



96 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 
 

 

Sedangkan dengan pendidikan 

bobotnya 5x lebih penting 

karena pendidikan menjadi sub 

kriteria akhir yang dijadikan 

bahan pertimbangan. 

R3 Proses pelatihan calon penyiar 

yang mereka sudah memiliki 

pengalaman dengan yang 

masih baru sangatlah berbeda 

perlakuannya. Sebagai mentor 

lebih mudah mengajarkan pada 

calon yang baru dan masih mau 

belajar karena terkadang 

mereka yang berpengalaman 

sudah memiliki caranya 

masing-masing sehingga 

sedikit sulit untuk diberi hal 

baru yang mendasar. 

Sedangkan penghargaan 

tidaklah terlalu diperhatikan 

karena memang mencari calon 

penyiar yang mau mempelajari 

hal baru mulai dari 0. Namun 

karena penghargaan masuk 

dalam penilaian maka bobotnya 

tidak terlalu jauh dengan 

training sebesar 1/2. 

Sub kriteria pendidikan 

juga menjadi pertimbangan 

paling akhir setelah 

training dan penghargaan 

karena hanya mencari 

calon penyiar dari fakultas 

yang memang kegiatannya 

tidak padat serta 

mahasiswanya berpotensi, 

namun jika memang calon 

tersebut memenuhi kriteria 

lain, akan menjadi nilai 

lebih. 
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Sub Kriteria Tanggung Jawab 

a. R1: 

 Tanggung jawab terhadap kondisi kerja jika dibandingkan tanggung 

jawab terhadap pekerjaan memiliki bobot kepentingan yang sama (1) 

karena kedua hal tersebut karena menganut prinsip “gandeng geret” 

yang dimana saling mempengaruhi satu sama lainnya, jika kondisi kerja 

tercipta dengan baik maka dapat mempengaruhi pekerjaannya selama 

ke depannya. 

 Tanggung jawab terhadap peralatan bukanlah tanggung jawab yang 

harus ditanggung oleh penyiar sepenuhnya, karena nanti yang akan 

mengoperasikan secara penuh peralatan adalah crew, namun tetap 

sesuatu yang harus diperhatikan sehingga bobot nilainya sebesar 2x 

lebih penting untuk perbandingannya dengan tanggung jawab terhadap 

kondisi kerja dan pekerjaan. 

b. R2: 

 Ketiga sub kriteria ini tidak ada yang menonjol kepentingannya karena 

saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan terlalu 

jauh. Salah satunya adalah elemen tanggung jawab terhadap peralatan 

yang memiliki bobot nilai 2x lebih penting dari kondisi kerja dan 3x 

lebih penting dari pekerjaan (sedikit lebih penting). 

 Namun, yang diberi perhatian lebih banyak adalah tanggung jawab 

terhadap kondisi kerja, tidak hanya ketika siaran namun juga kondisi 

selama berproses dan berorganisasi di Radio Soepra FM dengan 

anggota lainnya. 

c. R3: 

 Sebagai koordinator penyiar akan lebih menekankan pada bagaimana 

penyiar tersebut dapat membangun suasana siaran yang tentunya sesuai 
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dengan acara yang dibawakan, sehingga bobot nilai yang diperoleh 

sebesar 9x lebih penting daripada tanggung jawab terhadap peralatan 

(terpenting) karena itulah kunci kesuksesan seorang penyiar. Sedangkan 

peralatan bukanlah sepenuhnya tanggung jawab dari penyiar, melainkan 

crew. 

 Begitu pula dengan kondisi kerja, kondisi kerja dianggap memiliki 

kepentingan yang hampir sama sehingga jarak bobot tidak terlalu jauh 

yakni sebesar 5x lebih penting. Sedangkan tanggung jawab terhadap 

pekerjaan dibanding dengan tanggung jawab pada peralatan memiliki 

bobot sebesar 3x lebih penting/ sedikit lebih penting. 
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Tabulasi Data Sub Kriteria Tanggung Jawab 

Responden Tanggung Jawab terhadap 

Peralatan 

Tanggung Jawab terhadap 

Kondisi Kerja 

Tanggung Jawab terhadap 

Pekerjaan 

R1 Peralatan bukanlah 

sepenuhnya tanggung jawab 

seorang penyiar, melainkan 

crew yang akan memiliki 

porsi lebih besar dalam 

mengoperasikannya. 

Namun, dalam prakteknya 

penyiar juga akan 

mengoperasikan khususnya 

untuk volume dan mic 

sehingga bobot 

kepentingannya hampir 

sama dengan yang lain, 2x 

lebih penting. 

Tanggung jawab terhadap 

kondisi kerja memiliki 

prinsip “gandeng geret” 

dengan tanggung jawab 

dengan pekerjaan karena 

saling mempengaruhi satu 

sama lainnya, sehingga 

perbandingannya 1/1. 

Memiliki bobot atau tingkat 

kepentingan yang sama 

dengan tanggung jawab 

terhadap kondisi kerja. 

R2 Sub kriteria ini tidak dapat 

dipisahkan terlalu jauh 

karena saling berkaitan dan 

memengaruhi satu sama 

lainnya. Jika dibandingkan 

dengan pekerjaan hanya 

sebesar 3x lebih penting, 

Tanggung jawab terhadap 

kondisi kerja merupakan sub 

kriteria yang cukup penting 

karena inilah tolok ukur 

keberhasilan penyiar apakah 

berhasil menciptakan 

Apabila kondisi kerja dapat 

tercipta dengan baik maka 

tanggung jawab penyiar 

terhadap pekerjaan akan 

tinggi karena merasa 

termotivasi untuk terus 

memberikan yang terbaik 



100 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 
 

 

apalagi dengan kondisi kerja 

hanya 2x lebih penting. 

suasana yang tepat atau 

tidak.  

kepada pendengar saat 

siaran. 

R3 Peralatan bukanlah 

tanggung jawab sepenuhnya 

dari seorang penyiar, 

melainkan crew yang pada 

saat itu bertugas karena 

harus maintain seluruh 

peralatan yang ada. Penyiar 

hanya mengoperasikan 

bagian mixer volume dan 

mic saja, tidak terlalu dalam 

sehingga bobotnya sebesar 

1/9 dibandingkan dengan 

kondisi kerja dan 1/3 

dibandingkan dengan 

pekerjaan. 

Menciptakan kondisi kerja 

yang baik dalam artian 

suasana siaran yang memang 

sesuai dengan konten acara 

tersebut adalah indicator 

keberhasilan penyiar 

sehingga memang bobotnya 

paling tinggi, yakni 9x lebih 

penting atau terpenting 

dibanding tanggung jawab 

terhadap peralatan. Serta 5x 

lebih penting dibanding 

dengan tanggung jawab 

terhadap pekerjaannya. 

Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan nantinya akan 

muncul sendiri ketika 

seorang penyiar berhasil 

dalam tolok ukur yang sudah 

ditetapkan, salah satunya 

terbangunnya kondisi kerja 

yang baik, maka secara tidak 

langsung pekerjaannya akan 

jauh lebih baik dan terus 

meningkat. 
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Sub Kriteria Wawasan Luas 

a. R1: 

 Sebagai seorang penyiar sudah wajib hukumnya mengetahui berita-

berita terkini dan tren atau yang sedang diminati oleh masyarakat saat 

ini. Ketika sudah mengetahui berita atau tren tertentu maka akan lebih 

mudah saat menyampaikan informasi tersebut kepada pendengar Radio 

Soepra FM. Oleh karenanya jika wawasan terhadap berita terkini 

dibandingkan dengan apa yang sedang diminati masyarakat saat ini 

memiliki bobot penilaian 3x lebih penting/ sedikit lebih penting karena 

memang saling berkaitan dan jaraknya tidak terlalu jauh. 

 Sedangkan jika dibandingkan dengan wawasan luas terhadap musik, 

berita terkini memiliki bobot 5x lebih penting/ jelas lebih penting dan 

juga dengan tren saat ini memiliki bobot 3x lebih penting/ sedikit lebih 

penting. 

b. R2: 

 Dalam wawasan luas, yang terpenting adalah ketika penyiar bisa 

mengetahui tren saat ini yang sedang sangat booming atau diminati oleh 

masyarakat luas karena untuk mengetahui tren tersebut membutuhkan 

waktu untuk update atau mencari tahu apa yang memang sedang terjadi 

sehingga bobotnya tinggi jika dibandingkan dengan dua yang lain. 

 Berikutnya adalah wawasan luas terhadap berita terkini, penting namun 

tidak sepenting tren yang sedang diminati saat ini karena berita dapat 

sangat mudah dicari kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu 

bobotnya 3x lebih penting atau sedikit lebih penting saja. 

 Terakhir adalah wawasan luas mengenai musik terbaru dianggap tidak 

begitu penting dan menjadi perhatian terakhir karena musik nantinya 
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akan dibawahi oleh music director, jadi penyiar tidak mengambil alih 

terlalu banyak. 

c. R3: 

 Bagi seorang penyiar, pengetahuan mengenai musik sangatlah diuji dan 

penting sekali, justru itulah identitas seorang penyiar bisa terpampang 

nyata. Menyukai musik yang bukan genre atau favoritnya merupakan 

sesuatu yang sulit dan membutuhkan usaha yang cukup besar. Selain itu, 

penyiar juga harus mampu membawakan atau menghantarkan setiap 

lagunya terhadap pendengar tanpa harus memilih-milih dan juga 

penyiar harus bisa menceritakan isi dan maksud dari lagu-lagu tertentu, 

sehingga bobotnya jauh lebih tinggi dari yang lain meski tidak terlalu 

tinggi 

 Sub kriteria yang penting berikutnya adalah wawasan luas terhadap 

berita terkini, dengan mengetahui berita terkini biasanya secara tidak 

langsung juga akan mengetahui tren masa kini yang memang sedang 

marak terjadi di masyarakat, hal tersebut tidak membutuhkan usaha 

yang cukup besar sehingga bobotnya tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah 
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Tabulasi Data Sub Kriteria Wawasan Luas 

Responden Wawasab terhadap Musik 

Terbaru 

Wawasan terhadap Berita 

Terkini 

Wawasan terhadap Apa 

yang Sedang Diminati Saat 

ini 

R1 Wawasan terhadap musik 

terbaru memang penting 

bagi penyiar, namun sudah 

ada yang back up tugas 

tersebut. Jika dibandingkan 

dengan wawasan berita 

terkini bobotnya sebesar 1/5 

dan jika dengan apa yang 

diminati saat ini bobotnya 

sebesar 1/3. 

Sudah wajib hukumnya bagi 

seorang penyiar untuk 

mengetahui berita-berita 

terkini khususnya untuk 

acara tertentu yang memang 

harus membawakan berita 

terbaru. Sub kriteria ini 

berkaitan dengan apa yang 

sedang diminati saat ini 

sehingga jarak bobotnya 

tidak terlalu jauh (3/1). 

Sub kriteria ini berkaitan 

erat dengan wawasan 

terhadap berita terkini 

karena ketika mencari suatu 

berita baru atau tren baru 

biasanya saling melengkapi 

satu sama lain. 

R2 Untuk musik terbaru 

bukanlah ranah dari seorang 

penyiar, melainkan musik 

director jadi hal ini tidak 

terlalu perlu dijadikan 

pertimbangan calon penyiar. 

Bukanlah hal yang terlalu 

urgent karena berita dapat 

diakses kapanpun 

dimanapun dengan sangat 

mudah tanpa harus 

mengeluarkan energi yang 

terlalu banyak dan besar. 

Tren atau yang sedang 

diminati masyarakat 

membutuhkan usaha lebih 

untuk mencari dan update 

setiap saatnya, serta 

biasanya tren hanyalah 

sepenggal informasinya 

sehingga harus mencari 
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lebih dalam untuk dapat 

menceritakan kepada 

pendengar saat siaran nanti. 

R3 Wawasan mengenai musik 

tidak hanya sebatas pada 

mengetahuinya saja tapi juga 

harus bisa memaknai isi 

musik tersebut dan nantinya 

dapat menyampaikan 

kepada seluruh pendengar 

apa maksud dari musik 

tersebut. Selain itu, penyiar 

juga harus menguasai setiap 

genre musik dan nanti akan 

berkolaborasi dengan music 

director, sehingga bobotnya 

cukup tinggi yakni 2x lebih 

penting dibanding berita 

terkini dan 3x lebih penting 

dibanding tren saat ini. 

Nomor duanya adalah 

mengenai berita terkini, 

dalam beberapa acara 

memang membawakan 

konten acara yang berkaitan 

dengan info atau berita-

berita yang memang masih 

panas, oleh karena itu 

wawasan mengenai berita 

terkini juga sangat penting 

dan patut diperhatikan dalam 

jiwa seorang penyiar. 

Ketika penyiar sedang 

mengakses berita-berita 

terkini, pada umumnya juga 

diinfokan mengenai apa 

yang sedang diminati oleh 

masyarakat sekarang-

sekarang ini sehingga tidak 

perlu bekerja 2x. Oleh 

karena itu, bobotnya juga 

tidak terlalu tinggi karena 

memang merupakan efek 

dari pencarian berita. 
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Sub Kriteria Suara 

a. R1: 

 Sebagai seorang penyiar, karakteristik suara merupakan faktor yang 

akan diperhatikan pertama kali karena nantinya karakteristik suara 

dapat digunakan sebagai daya tarik serta identitas penyiar tersebut 

sehingga bobotnya tinggi jika dibandingkan dengan intonasi dan speed. 

 Intonasi dan speed memiliki tingkat kepentingan yang hampir sama, 

keduanya penting karena dengan memiliki intonasi yang bagus dan 

speed yang tepat maka akan menciptakan suasana yang tepat ketika 

siaran. 

 Sedangkan artikulasi, berada pada kedudukan yang tidak kalah penting 

dengan yang lainnya. Penyiar yang baik memiliki artikulasi dan 

kejelasan dalam berbicara yang baik, dengan artikulasi yang bagus 

dapat membawa speed yang sesuai juga, tidak terlalu lambat dan tidak 

terlalu cepat. 

b. R2: 

 Calon penyiar yang tidak memiliki karakteristik suara atau kekhasan 

dalam suaranya bukanlah masalah yang besar, justru itulah tugas kita 

untuk mencari tahu ciri khas masing-masing penyiar.  

 Yang jelas lebih penting adalah intonasi dan artikulasi yang baik dari 

calon penyiar tersebut, itulah nilai tambah dari seorang penyiar. 

 Sedangkan speed tidak begitu diperhatikan karena kecepatan berbicara 

tiap orang berbeda-beda namun bisa dilatih selama proses pelatihan 

sebanyak tujuh kali. 

c. R3: 

 Pendengar pada akhirnya nanti akan lebih memperhatikan kejelasan 

informasi atau berita atau mungkin musik yang dibawakan, tidak akan 



106 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 
 

 

begitu memerhatikan siapa yang sedang siaran, jadi yang lebih dinilai 

tinggi adalah intonasi dan artikulasi dari calon penyiar tersebut. Dan 

untuk kedua sub kriteria tersebut memiliki tingkat kepentingan yang 

sama. 

 Sedangkan speed tidak begitu dijadikan bahan pertimbangan utama 

karena memang nantinya speed masih bisa dilatih dan dikontrol saat 

siaran maupun saat proses pelatihan. 
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Tabulasi Data Sub Kriteria Suara 

Responden Karakteristik Suara Intonasi Artikulasi Speed 

R1 Merupakan sub 

kriteria yang 

diperhatikan pertama 

kali karena dapat 

digunakan sebagai 

identitas penyiar dan 

kekhasan tersendiri. 

Intonasi dan speed 

merupakan 2 sub 

kriteria yang memiliki 

tingkat kepentingan 

yang sama sehingga 

jarak 

perbandingannya 

tidak terlalu jauh. 

Tidak kalah penting 

dengan karakteristik 

suara karena apalah 

artinya penyiar yang 

tidak memiliki 

artikulasi jelas dalam 

berbicara atau 

menyampaikan info. 

Dengan memiliki 

speed yang baik maka 

akan tercipta suasana 

siaran yang baik pula 

dan hal tersebut dapat 

dilatih dalam berbagai 

macam cara selama 

proses pelatihan. 

R2 Tidak semua calon 

penyiar memiliki 

kekhasan suaranya 

masing-masing, justru 

itulah tugas mentor 

untuk memunculkan 

ciri khas tiap 

penyiarnya. 

Hal utama yang harus 

diperhatikan oleh 

penyiar adalah 

intonasi yang baik, 

dengan intonasi yang 

baik maka pendengar 

akan merasa nyaman 

saat mendengar, sama 

halnya dengan 

artikulasi, sehingga 

bobotnya sama (1/1). 

Artikulasi sama 

pentingnya dengan 

intonasi karena 

dengan artikulasi yang 

jelas maka pendengar 

akan dapat menerima 

informasi dengan baik 

dan jelas. 

Sub kriteria suara 

bukanlah yang utama 

karena memang 

kecepatan berbicara 

setiap orang pasti 

berbeda namun untuk 

mengharmonisasikan 

dapat dilakukan ketika 

proses latihan. 

R3 Karakteristik suara 

tidak perlu 

diperhatikan terlalu 

serius karena memang 

Pendengar radio pada 

umumnya hanya 

mendengarkan info 

yang disampaikan, 

Artikulasi sangatlah 

penting karena kunci 

utama menjadi 

seorang penyiar 

Speed bukanlah suatu 

sub kriteria yang 

sangat berarti karena 

kecepatan berbicara 
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belum tentu semua 

calon penyiar 

memiliki kekhasan 

suaranya masing-

masing, ada yang 

suaranya biasa saja 

namun yang 

diperhatikan utama 

adalah intonasi dan 

juga artikulasi. 

tidak terlalu serius 

memerhatikan siapa 

penyiar yang sedang 

siaran. Oleh karena itu 

pembawaan seorang 

penyiar harus bisa 

membuat pendengar 

tertarik dan tidak 

membosankan. 

adalah pelafalan yang 

jelas dan mudah 

didengarkan oleh 

penyiar. Kelemahan 

radio adalah tidak ada 

orang yang 

memraktekan 

sehingga senjata 

andalannya adalah 

suaranya atau 

artikulasinya yang 

jelas. 

setiap calon penyiar 

pasti berbeda-beda, 

namun speed itu bisa 

dilatih dan dikontrol 

khususnya ketika 

intonasi yang baik dan 

artikulasi yang jelas 

maka akan 

memengaruhi speed 

penyiar ketika siaran. 
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Lampiran 5 

Hasil perbandingan akhir setelah tiap responden mengadakan diskusi 
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Lampiran 6 

Notulensi diskusi ketiga responden 
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Lampiran 7 

Hasil pengolahan data notulensi diskusi akhir ketiga responden 

Hasil Diskusi 

Berdasarkan hasil diskusi dengan semua responden untuk menyatukan suara satu sama 

lain, maka berikut ini adalah hasilnya: 

a. Kriteria: 

 Pengalaman organisasi menjadi elemen yang paling dipertimbangkan 

karena nanti selama berada di dalam radio akan melakukan banyak 

koordinasi satu sama lain untuk mendiskusikan berbagai macam program 

kerja serta kegiatan-kegiatan lainnya 

 Sedangkan tanggung jawab, memiliki selisih kepentingan yang tipis dengan 

wawasan luas karena kedua elemen tersebut saling berkaitan erat dan dapat 

makin berkembang nantinya. Berbeda dengan perbandingan elemen suara, 

elemen suara dipertimbangkan di paling akhir karena belum tentu semua 

orang yang memiliki kriteria suara bagus dapat berorganisasi. 

 Lalu wawasan luas 2x lebih penting daripada suara karena masih dengan 

alasan yang sama. Materi seorang penyiar tidak kalah penting, apabila 

teknik siaran yang sangat bagus tapi pengetahuannya nol, sama saja tidak 

bisa menyajikan dengan baik. 

 Dan suara memang tidak begitu diperhatikan karena sebagai seorang 

penyiar, knowledge & attitude merupakan faktor utama khususnya dalam 

berorganisasi. 
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Tabulasi Data Akhir Kriteria 

Responden 
Pengalaman 

Organisasi 
Tanggung Jawab Wawasan Luas Suara 

R1, R2, R3 

Pengalaman 

organisasi merupakan 

kriteria yang menjadi 

sorotan utama karena 

untuk mencapai visi 

misi organisasi maka 

harus pandai dalam 

berorganisasi. 3/1 jika 

dibandingkan dengan 

wawasan luas, 4/1 jika 

dibandingkan dengan 

kriteria suara. 

Tanggung jawab 

memiliki selisih 

kepentingan yang 

sangat minim dengan 

pengalaman 

organisasi, karena 

ketika seorang calon 

penyiar pandai 

berorganisasi maka 

akan sering berkutat 

dengan yang namanya 

tanggung jawab, 

sehingga 

perbandingannya 

tidak jauh yakni 1/2. 

Wawasan luas juga 

diperhatikan dari 

seorang calon penyiar, 

karena jika teknik 

siarannya bagus 

namun materinya 

kurang menguasai 

atau tidak dapat 

menyampaikannya 

dengan baik atau tidak 

sesuai dengan konten 

isinya maka sama saja 

nilainya akan rendah. 

Kriteria suara 

memiliki bobot 

penilaian 

perbandingan yang 

rendah karena 

memang tidak begitu 

diperhatikan karena 

yang terpenting adalah 

mengenai knowledge 

dan attitude. 
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b. Sub Kriteria Pengalaman Organisasi 

 Apabila penghargaan dibandingkan dengan training dan pendidikan, tentu 

pengalaman organisasi sedikit lebih penting daripada kedua elemen lainnya. 

Khususnya training, karena ketika seseorang sudah menerima penghargaan 

maka orang tersebut mau dan mampu mengaplikasikan hasil training-nya 

yang pernah diikuti. 

 Begitu pula dengan pendidikan dengan training, pendidikan sedikit lebih 

penting daripada training karena elemen pendidikan hanya melihat dari 

fakultas apa atau apakah berasal dari SMK yang memang pernah 

mendalami jurusan telekomunikasi/ broadcast. 

 Training akan tetap diperhatikan namun menjadi pertimbangan terakhir, 

melihat training apa yang pernah diikuti apakah memiliki keterkaitan 

dengan radio dan tentunya masih ingin menerima ilmu-ilmu baru. 
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Tabulasi Data Akhir Sub Kriteria Pengalaman Organisasi 

Responden Training Penghargaan Pendidikan 

R1, R2, R3 

Sub kriteria training menjadi 

pertimbangan paling akhir 

karena akan lebih melirik 

pada calon penyiar yang 

memang mereka pernah 

mengikuti pelatihan, 

magang, workshop, seminar 

mengenai broadcast atau 

tentang siaran, untuk itu 

perbandingan dengan 

pernghargaan dan 

pendidikan masing-masing 

sebesar 1/3. 

Dengan menerima 

penghargaan maka artinya 

calon penyiar tersebut mau 

menerapkan ilmu-ilmu yang 

telah didapatkannya dalam 

pelatihan-pelatihan tertentu 

yang tentunya berkaitan 

dengan broadcast akan 

mendapat nilai lebih. 

Sub kriteria pendidikan 

dianggap sebagai hal yang 

dipertimbangkan paling 

akhir ketika memang kedua 

sub kriteria lainnya sudah 

mencapai maksimal, 

sehingga bobotnya pun 

rendah, misalnya ketika 

dibandingkan dengan 

penghargaan sebesar 1/2. 
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c. Sub Kriteria Tanggung Jawab: 

 Yang dianggap menjadi pertimbangan utama adalah tanggung jawab 

terhadap kondisi kerja. Kondisi kerja yang dimaksud tidak hanya pada saat 

siaran saja namun juga kesehariannya. Jika dibandingkan dengan tanggung 

jawab pada peralatan, jelas lebih penting kondisi kerja karena untuk 

masalah peralatan sudah diurus sepenuhnya oleh crew, sedangkan penyiar 

hanya perlu mengoperasikan alat-alat tertentu saja hanya saat siaran. 

 Begitu pula perbandingan antara kondisi kerja dengan pekerjaan, keduanya 

saling mempengaruhi dan berkaitan sehingga kedua elemen ini memilki 

kepentingan yang hampir sama. 

 Lalu tanggung jawab terhadap pekerjaan sedikit lebih penting daripada 

tanggung jawab terhadap peralatan. Hal ini berkaitan pula dengan tanggung 

jawab pada kondisi kerja dianggap sebagai pertimbangan utama, karena jika 

kondisi kerja yang diciptakan baik dan kondusif maka secara tidak langsung 

mereka akan bertanggung jawab dan semakin muncul rasa memiliki 

terhadap radio. 
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Tabulasi Data Akhir Sub Kriteria Tanggung Jawab 

Responden 
Tanggung Jawab terhadap 

Peralatan 

Tanggung Jawab terhadap 

Kondisi Kerja 

Tanggung Jawab terhadap 

Pekerjaan 

R1, R2, R3 

Sub kriteria tanggung jawab 

terhadap peralatan sesuai 

dengan kesepakatan 

merupakan tanggung 

jawabnya lebih banyak oleh 

crew khususnya dalam 

maintaining peralatan 

tertentu. Tanggung jawab 

penyiar hanyalah ketika 

siaran untuk 

mengoperasikan mixer mic 

dan volume. 

Tanggung jawab terhadap 

kondisi kerja jelas lebih 

penting (5/1) dibanding 

dengan tanggung jawab 

terhadap peralatan, bagi 

penyiar suasana siaran 

kondusif merupakan nilai 

tambah bagi penyiar, apalagi 

dapat membawa suasana 

sesuai dengan konten 

acaranya. 

Tanggung jawab penyiar 

terhadap pekerjaannya 

memang penting namun jika 

dibandingkan dengan 

kondisi kerja maka kedua 

sub kriteria tersebut 

berkaitan erat dan saling 

memengaruhi, oleh 

karenanya bobotnya hanya 

selisih sedikit yakni 1/2. 
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d. Sub Kriteria Wawasan Luas: 

 Menjadi seorang penyiar, musik merupakan hal utama karena musik adalah 

jiwa dari radio itu sendiri, seorang penyiar harus mengerti bagaimana harus 

mengantarkan musik-musik tertentu pada tiap momentnya. Selain itu 

sebagai soerang penyiar harus mengetahui seluk beluk lagu yang memang 

akan diceritakan kepada pendengar, lalu harus menguasai semua lagu tanpa 

memandang genrenya. 

 Jika wawasan terhadap musik dibandingkan dengan wawasan mengenai 

berita-berita terkini bisa didapatkan dengan mudah melalui berbagai macam 

sarana. Ketika dapat mengetahui satu berita baru saja secara tidak langsung 

dapat membawa kita menuju ke berita lainnya yang hangat, bahkan bisa 

mengetahui tren yang saat ini sedang sangat marak. 
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Tabulasi Data Akhir Sub Kriteria Wawasan Luas 

Responden 
Wawasan terhadap Musik 

Terbaru 

Wawasan terhadap Berita 

Terkini 

Wawasan terhadap Apa yang 

Diminati saat ini 

R1, R2, R3 

Musik merupakan jiwa dari 

seorang penyiar, memang 

nanti akan banyak dipegang 

oleh music director namun 

hanya bagian teknisnya saja. 

Tugas utama penyiar adalah 

mengetahui makna dari 

sebuah musik, tau bagaimana 

cara menyampaikan musik 

tersebut, dan menguasai tiap 

genre musik tanpa memilih-

milih. 

Bobot tiap sub kriterianya 

tidak ada kesenjangan 

yang cukup berarti, begitu 

pula dengan berita terkini 

dengan apa yang sedang 

diminati saat ini kedua hal 

yang berkaitan satu sama 

lain dan tentunya saling 

memengaruhi berbobot 

2/1 dan begitu pula 

sebaliknya. 

Apa yang diminati saat ini 

dapat diketahui secara tidak 

langsung ketika penyiar 

sedang mencari bahan atau 

materi untuk siaran seperti 

berita atau artikel-artikel 

tertentu, maka dianggap 

sebagai sesuatu yang tidak 

terlalu krusial sebagai 

penyiar. Oleh karena itu 

bobotnya rendah jika 

dibandingan dengan musik, 

yakni 1/3. 
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e. Sub Kriteria Suara: 

 Karakteristik suara menjadi pertimbangan utama karena dengan memilki 

ciri khas tersendiri maka orang/ penyiar tersebut akan mudah dikenali oleh 

para pendengarnya, hal tersebut lah yang dijadikan sebagai identitas 

seorang penyiar. 

 Sedangkan intonasi memiliki kepentingan sedikit lebih penting karena 

nantinya ketika proses pembelajaran selama 7x pertemuan tersebut lama-

kelamaan akan semakin memiliki dinamika suara ketika siaran dan tiap 

penyiar memiliki ekspresi yang berbeda, hal itulah yang nantinya akan 

menjadi identitas. 

 Namun, penyiar yang baik harus memulai dari artikulasi yang jelas yang di 

mana nanti pasti akan mempengaruhi speed menjadi lebih terkontrol dan 

teratur. 
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Tabulasi Data Akhir Sub Kriteria Suara 

Responden Karakteristik Suara Intonasi Artikulasi Speed 

R1, R2, R3 

Dengan memiliki 

karakteristik suara 

maka seorang penyiar 

sama saja memiliki 

kekhasan ketika siaran. 

Hal tersebut yang 

disebut dengan 

identitas penyiar, 

penyiar akan merasa 

diapresiasi ketika 

pendengar mengerti 

siapa penyiarnya. 

Kepentingan berikutnya 

adalah intonasi dari 

seorang penyiar karena 

intonasi inilah yang 

akan membawa penyiar 

pada level tertentu yang 

membuat pendengar 

senang mengenai 

pembawaan dari penyiar 

tersebut. Intonasi 

berkaitan erat dengan 

artikulasi (1/3). 

Artikulasi yang jelas 

juga akan berkaitan 

dengan intonasi yang 

baik dan tentunya 

memiliki bobot 

penilaian yang tidak 

kalah penting dengan 

karakteristik suara 

yakni 1/3. Serta 

memiliki kepentingan 

yang selisihnya sedikit 

dengan speed yakni 

2/3. 

Speed atau kecepatan 

berbicara dimasukan 

dalam pertimbangan 

paling akhir karena 

memang speed 

merupakan 

kemampuan yang 

dapat dilatih selama 

berproses menjadi 

penyiar. 
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