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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden adalah penyiar Bhinaya Channel yang berjumlah 6 orang. 

Tentunya dari 6 orang penyiar tersebut memiliki tipe kepribadian masing-masing. 

Penelitian ini akan mencari tahu apa saja hasil penelitian dari responden yang 

mengisi kuesioner tes kepribadian MBTI. 

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Responden 

Responden Jenis Kelamin Usia Lama Bekerja Program 

1 Pria 27 tahun 1 tahun 6 bulan Good old days; 

Shift malam 

2 Wanita 24 tahun 2 tahun Pagi Boss; Me 

Time 

3 Pria 23 tahun 1 tahun Brunch Time; 

Nongki-Nongki 

4 Wanita 26 tahun 3 tahun Hello Sunrise; 

Good Old Days 

5 Wanita 25 tahun 2 tahun 6 bulan Hello Sunrise; 

Nongki-Nongki 

6 Pria 22 tahun 2 tahun Shift Malam; 

Pagi Boss  

Sumber : Data Prier diolah, 2020 

4.2 Analisis Tipe Kepribadian Penyiar 

Tipe kepribadian adalah klasifikasi psikologis berbagai tipe individu. Tipe 

kepribadian penyiar adalah gambaran karateristik yang menjadi identitas dari 

penyiar. Tipe kepribadian dapatkan dari kuesioner tes kepribadian MBTI yang 

dibagikan kepada responden. MBTI terdiri dari 4 dimensi yaitu extrovert (E) dan 

introvert (I), sensing (S) dan intuition (N), thinking (T) dan feeling (T), judging (J) 

dan perceiving (P). Klasifikasi dari keempat dimensi kecenderungan di atas 

kemudian dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian. Hasil klasifikasi tersebut 

antaranya ; ESFP, ESTP, ESTJ, ENFP, ENFJ, ISFP, INFP, ISTP, ISFJ, ISTJ, 
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INTJ, ENTJ, ENTP, INFJ, INTP, ESFJ. Berikut ini adalah hasil tipe kepribadian 

yang didapat setelah penyiar Bhinaya mengisi kuesioner tes kepribadian MBTI 

4.3.1. Responden 1 (ESFP) 

Dari hasil tes kepribadian dengan menggunakan Myers-Briggs Type 

Indicator, responden 1 memiliki tipe kepribadian ESFP. Menurut Mudrika 

(2011), responden pada dimensi extrovert dan introvert memiliki Dari hasil 

tes kepribadian dengan menggunakan Myers-Briggs Type Indicator, 

responden 1 memiliki tipe kepribadian ESFP. Menurut Mudrika (2011), 

responden pada dimensi extrovert dan introvert memiliki tipe kepribadian 

extrovert menemukan dan mengembangkan ide dengan merenungkan, 

berorientasi pada dunia eksternal, fokus hobi yang luas dan umum, bertemu 

orang dan aktivitas sosial membuat bersemangat, berinisiatif tinggi hampir 

dalam berbagai hal meskipun tidak berhubungan dengan dirinya, lebih 

memilih tempat yang tenang dan pribadi untuk berkonsentrasi, berfikir 

matang sebelum bertindak, mengekspresikan semangat, memilih 

berkomunikasi pada sekelompok orang, lebih suka berkomunikasi langsung, 

membangun ide pada saat berbicara, spontan, easy going, fleksibel. Pada 

dimensi ini, responden lebih condong extrovert dari introvert dengan hasil 

introvert 40% dan extrovert 60%. 

Pada dimensi sensing dan intuition, responden memiliki kepribadian 

sensing. Pribadi ini adalah pribadi yang menyukai hal yang bersifat praktis. 

Mereka tidak suka dengan teori yang bertele-tele. Dalam bekerja mereka 

sangat memikirkan detail. Hal yang menjadi rutinitas dan sudah berurutan 

membuat pribadi ini semakin optimal dalam bekerja.. Pada dimensi ini 

responden lebih condong ke dimensi sensing dari intuiton dengan hasil, 

sensing 67% dan intuiton 33%. 

Pada dimensi thinking dan feeling, respoden memiliki kepribadian 

feeling. Pribadi ini menggunakan emosi mereka dalam menentukan sesuatu. 

Berempati terhadap rekan kerja. Mereka lebih memilih situasi yang 

harmonis dibanding harus bersitegang dalam mencapai suatu hal. Pribadi 

yang menginginkan keadilan untuk semua rekan kerja.. Responden lebih 
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dominan feeling daripada thinking dengan hasil thinking 47% dan feeling 

53%. 

Responden 1 pada dimensi perceiving dan judging memiliki 

kepribadian perceiving. Perceiving atau memahami adalah pribadi yang 

cenderung butuh rencana teratur dan jelas. Pribadi ini selalu ingin 

memegang kendali. Karena harus menjadi pribadi yang well-planned, 

pribadi perceiving sangat kesulitan jika harus mengerjakan sesuatu dibatas 

akhir deadline. Dimensi ini responden lebih dominan perceiving daripada 

judging dengan hasil judging 27% dan perceiving 73%. 

Tabel 4. 2 Hasil Profil Kepribadian Responden 1 

No  Dimensi Status  

1 Introvert (I) 40% 60% Extrovert (E) E 

2 Sensing (S) 67% 33% Intuition (N) S 

3 Thinking (T) 47% 53% Feeling (F) F 

4 Judging (J) 27% 73% Perceiving (P)  P 

(Sumber : Mudrika,2011) 

Berdasarkan tabel 4.2 secara keseluruhan responden 1 memiliki 

kepribadian     Extrovert Sensing Feeling Perceiving (ESFP), menurut 

Prawira (2015) kepribadian ESFP memiliki karakteristik : 

1. Outgoing, easygoing, mudah berteman, bersahabat, sangat sosial, 

ramah, hangat dan menyenangkan 

2. Optimis, ceria, antusias, fun, menghibur, suka menjadi perhatian 

3. Punya interpersonall skill yang baik, murah hati, mudah simpatik 

dan mengenali perasaan orang lain 

4. Menghindari konflik dan menjaga keharmonisan suatu hubungan 

5.  Mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya dan ikut serta dalam 

kegiatan tersebut 

6. Sangat baik dalam keadaan yang sangat membutuhkan common 

sense, tindakan cepat dan ketrampilan praktis 

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian ESFP adalah 

entertainer, seniman, marketing, konselor, tour guide, bidang Kesehatan 

(Prawira, 2015). 
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4.3.2. Responden 2 (ISFP) 

Menurut Mudrika (2011), responden 2 pada dimensi extrovert dan 

introvert memiliki kepribadian introvert. Secara gambaran umum pribadi ini 

adalah pribadi yang pendiam dan pemalu. Namun pribadi ini dalam bekerja 

tidak mudah terpengaruh faktor dari luar. Mereka cenderung suka 

menyampaikan pendapat secara tidak langsung daripada harus 

menyampaikan di depan orang banyak. Mereka dapat bekerja disituasi 

apapun tanpa merasa terganggu dan tetap fokus. Prosentase kepribadian 

60% introvert; 40% extrovert. 

Pada dimensi sensing dan intuition, responden memiliki kepribadian 

sensing. Pribadi ini adalah pribadi yang menyukai hal yang bersifat praktis. 

Mereka tidak suka dengan teori yang bertele-tele. Dalam bekerja mereka 

sangat memikirkan detail. Hal yang menjadi rutinitas dan sudah berurutan 

membuat pribadi ini semakin optimal dalam bekerja. Pada dimensi ini 

responden lebih dominan sensing daripada intuition dengan hasil sensing 

67% dan intuition 33%. 

Pada dimensi thinking dan feeling, respoden memiliki kepribadian 

feeling. Pribadi ini menggunakan emosi mereka dalam menentukan sesuatu. 

Berempati terhadap rekan kerja. Mereka lebih memilih situasi yang 

harmonis dibanding harus bersitegang dalam mencapai suatu hal. Pribadi 

yang menginginkan keadilan untuk semua rekan kerja. Responden lebih 

dominan feeling daripada thinking dengan hasil thinking 20% dan feeling 

80%. 

Responden 2 pada dimensi perceiving dan judging memiliki 

kepribadian perceiving. Perceiving atau memahami adalah pribadi yang 

cenderung butuh rencana teratur dan jelas. Pribadi ini selalu ingin 

memegang kendali. Karena harus menjadi pribadi yang well-planned, 

pribadi perceiving sangat kesulitan jika harus mengerjakan sesuatu dibatas 

akhir deadline. Dimensi ini responden lebih dominan perceiving daripada 

judging dengan hasil judging 27% dan perceiving 73%. 
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Tabel 4. 3 Profil Kepribadian Responden 2 

No  Dimensi Status  

1 Introvert (I) 60% 40% Extrovert (E) I 

2 Sensing (S) 67% 33% Intuition (N) S 

3 Thinking (T) 20% 80% Feeling (F) F 

4 Judging (J) 27% 73% Perceiving (P)  P 

(Sumber : Mudrika,2011) 

Berdasarkan tabel 4.3 secara keseluruhan responden 2 memiliki 

kepribadian Introvert Sensing Feeling Perceiving (ISFP), menurut Prawira 

(2015) kepribadian ISFP memiliki karakteristik : 

1. Cenderung cuek dan dingin 

2. Menyukai seni, keindahan 

3. Tidak suka dengan aturan yang ketat 

4. Cenderung spontan 

5. Memiliki idealis mereka sendiri 

6. Pribadi yang sensitif 

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian ISFP adalah 

psikolog, perawat, desainer, seniman (Prawira, 2015). 

 

4.3 Gambaran Umum Radio 

Bhinaya Channel adalah radio streaming yang dibentuk oleh perusahaan 

marketing communication agency Bhinaya. Kantor perusahaan dan studio radio 

ini berada di Menara Suara Merdeka lantai 12, Jalan Pandanaran no. 30, 

Semarang. Bhinaya Channel sudah beroperasi selama tiga tahun. Radio ini 

memilih segmen anak muda lewat program radio yang disajikan dan playlist lagu 

yang disiapkan.  Bhinaya Channel memiliki 6 orang penyiar yang dalam setiap 

hari mendapatkan jadwal siaran 4 jam. Program di Bhinaya Channel antaranya : 

1. Hello Sunrise, pukul 06.00-08.00. Program ini menyapa dan 

memberi  semangat pendengar di pagi hari dengan konten rutinitas pagi hari. 

2. Pagi Boss, pukul 08.00-11.00. Program ini menemani pendengar 

dengan  berita hangat pagi hari.  
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3. Brunch Time, pukul 11.00-14.00. Program ini menemani 

pendengar di  saat makan siang dan istirahat sejenak dari rutinitas. 

4. Good Old Days, pukul 14.00-17.00. Program ini menemani 

pendengar  dari siang menuju sore. Jam-jam dimana banyak aktivitas yang 

mulai  padat ke senggang  

5. Me Time, pukul 17.00-20.00. Program ini menemani pendengar di 

waktu  rehat dari aktivitas seharian. 

6. Nongki-Nongki, pukul 20.00-22.00. Program ini menemani 

pendengar  saat santai bersama teman dan diwaktu produktif setelah rehat 

sejenak. 

7. Shift Malam, pukul 22.00-00.00. program ini menemani pendengar 

 menuju istirahat malam, juga untuk pendengar yang harus shift malam 

Di dalam struktur organisasi Bhinaya Channel terdapat pula jabatan lain 

yaitu Music Director dan Produser. Dalam jabatan tersebut masing-masing diisi 1 

orang. Kebutuhan hiburan di zaman sekarang tidak terikat ruang dan waktu. Hal 

tersebut yang menjadi alasan dibuatnya radio streaming. Radio streaming bisa 

diakses lebih luas jangkauannya dibanding radio konvensional biasa dengan 

menggunakan aplikasi radio stream. Tujuan Bhinaya untuk menghibur bisa hadir 

diberbagai tempat yang mungkin jauh dari studio siaran maupun diluar kota 

Semarang. 

4.3.3. Responden 3 (ESFP) 

Menurut Mudrika (2011), responden 3 pada dimensi extrovert dan 

introvert memiliki tipe ekstrovert. Pribadi ini adalah pribadi yang percaya 

diri di depan umum. Mereka juga pandai bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Keramahan pribadi ini juga membuat mereka mendapat 

respect dari orang sekitarnya. Pada dimensi ini responden lebih dominan 

ke extrovert daripada introvert dengan hasil introvert 7% dan extrovert 

93%. 

Pada dimensi sensing dan intuition, responden memiliki kepribadian 

sensing. Pribadi ini adalah pribadi yang menyukai hal yang bersifat 

praktis. Mereka tidak suka dengan teori yang bertele-tele. Dalam bekerja 

mereka sangat memikirkan detail. Hal yang menjadi rutinitas dan sudah 
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berurutan membuat pribadi ini semakin optimal dalam bekerja.. Pada 

dimensi ini responden lebih dominan sensing daripada intuition dengan 

hasil sensing 60% dan intuition 40%. 

Pada dimensi thinking dan feeling, responden memiliki kepribadian 

feeling. Pribadi ini menggunakan emosi mereka dalam menentukan 

sesuatu. Berempati terhadap rekan kerja. Mereka lebih memilih situasi 

yang harmonis dibanding harus bersitegang dalam mencapai suatu hal. 

Prosentase responden pada dimensi ini adalah thinking 20% dan feeling 

80%. 

Responden 3 pada dimensi perceiving dan judging memiliki 

kepribadian perceiving. Perceiving atau memahami adalah pribadi yang 

cenderung butuh rencana teratur dan jelas. Pribadi ini selalu ingin 

mengendalikan sekitarnya. Karena harus menjadi pribadi yang well-

planned, pribadi perceiving sangat kesulitan jika harus mengerjakan 

sesuatu dibatas akhir deadline. Prosentase pada dimensi ini responden 

lebih dominan perceiving daripada judging dengan hasil judging 20% dan 

perceiving 80%. 

Tabel 4. 4 Profil Kepribadian Responden 3 

No  Dimensi Status  

1 Introvert (I) 7% 93% Extrovert (E) E 

2 Sensing (S) 60% 40% Intuition (N) S 

3 Thinking (T) 20% 80% Feeling (F) F 

4 Judging (J) 20% 80% Perceiving (P)  P 

(Sumber : Mudrika,2011) 

Berdasarkan tabel 4.4 secara keseluruhan responden 6 memiliki 

kepribadian     Extrovert Sensing Feeling Perceiving (ESFP), menurut 

Prawira (2015) kepribadian ESFP memiliki karakteristik : 

1. Outgoing, easygoing, mudah berteman, bersahabat, sangat sosial, 

ramah, hangat dan menyenangkan 

2. Optimis, ceria, antusias, fun, menghibur, suka menjadi perhatian 

3. Punya interpersonall skill yang baik, murah hati, mudah simpatik 

dan mengenali perasaan orang lain 
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4. Menghindari konflik dan menjaga keharmonisan suatu hubungan 

5.  Mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya dan ikut serta dalam 

kegiatan tersebut 

6. Sangat baik dalam keadaan yang sangat membutuhkan common 

sense, tindakan cepat dan ketrampilan praktis 

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian ESFP adalah 

entertainer, seniman, marketing, konselor, tour guide, bidang kesehatan 

(Prawira, 2015). 

4.3.4. Responden 4 (ESTJ) 

Menurut Mudrika (2011), responden 4 pada dimensi extrovert dan 

introvert memiliki tipe extrovert. Pribadi ini adalah pribadi yang percaya 

diri di depan umum. Mereka juga pandai bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Keramahan pribadi ini juga membuat mereka mendapat 

respect dari orang sekitarnya. Pada dimensi ini responden lebih dominan ke 

extrovert daripada introvert dengan hasil introvert 27% dan extrovert 73%. 

Pada dimensi sensing dan intuition, responden memiliki tipe sensing. 

Pribadi ini adalah pribadi yang menyukai hal yg bersifat praktis. Mereka 

tidak suka dengan teori yang bertele-tele. Dalam bekerja mereka sangat 

memikirkan detail. Hal yang menjadi rutinitas dan sudah berurutan 

membuat pribadi ini semakin optimal dalam bekerja Pada dimensi ini 

responden lebih dominan sensing daripada intuition dengan hasil sensing 

67% dan intuition 33%. 

Pada dimensi thinking dan feeling memiliki kepribadian thinking. 

Pribadi ini adalah pribadi yang sangat menggunakan logika dalam 

menentukan sesuatu. Mereka sangat realistis. Cara berpikir sangat sistematis 

dan terstruktur. Pada dimensi ini responden lebih dominan thinking daripada 

feeling dengan hasil thinking 60% dan feeling 40%. 

Responden 4, dalam dimensi judging dan perceiving memiliki 

kepribadian judging. Pribadi ini memiliki gambaran umum pribadi spontan 

dan fleksibel. Mereka sangat adaptif. Penuh inovasi dan perubahan-

perubahan demi kebaikan. Pada dimensi ini responden lebih dominan 

judging daripada perceiving dengan hasil judging 53% dan perceiving 47%. 
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Tabel 4. 5 Profil Kepribadian Responden 4 

No  Dimensi Status  

1 Introvert (I) 27% 73% Extrovert (E) E 

2 Sensing (S) 67% 33% Intuition (N) S 

3 Thinking (T) 60% 40% Feeling (F) T 

4 Judging (J) 53% 47% Perceiving (P)  J 

(Sumber : Mudrika,2011) 

Berdasarkan tabel 4.5 secara keseluruhan responden 4 memiliki 

kepribadian Extrovert Sensing Feeling Perceiving (ESFP), menurut Prawira 

(2015) kepribadian ESFP memiliki karakteristik : 

1. Berkomunikasi dengan baik 

2. Berpegang pada fakta, prosedural, terencana,  

3. Bertanggung jawab, teliti disiplin, dapat diandalkan, jujur, obyektif 

4. Tepat waktu, sistematis, detail oriented, kaku 

5. Bekerja dengan efisien 

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian ESFP adalah 

auditor, hakim, akuntan, dosen, sales, pengusaha (Prawira, 2015). 

4.3.5. Responden 5 (ESFP) 

 Menurut Mudrika (2011), responden 5 pada dimensi extrovert dan 

introvert memiliki tipe ekstrovert. Pribadi ini adalah pribadi yang percaya 

diri di depan umum. Mereka juga pandai bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Keramahan pribadi ini juga membuat mereka mendapat 

respect dari orang sekitarnya.. Pada dimensi ini responden lebih dominan ke 

extrovert daripada introvert dengan hasil introvert 20% dan extrovert 80%. 

Pada dimensi sensing dan intuition memiliki kepribadian sensing. 

Pribadi ini adalah pribadi yang menyukai hal yang bersifat praktis. Mereka 

tidak suka dengan teori yang bertele-tele. Dalam bekerja mereka sangat 

memikirkan detail. Hal yang menjadi rutinitas dan sudah berurutan 

membuat pribadi ini semakin optimal dalam bekerja..Dimensi ini responden 

lebih dominan sensing daripada intuition dengan hasil sensing 53% dan 

intuition 47%. 
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Pada dimensi thinking dan feeling, responden 5 memiliki kepribadian 

feling. Pribadi ini menggunakan emosi mereka dalam menentukan sesuatu. 

Berempati terhadap rekan kerja. Mereka lebih memilih situasi yang 

harmonis dibanding harus bersitegang dalam mencapai suatu hal.. 

Responden lebih dominan feeling daripada thinking dengan hasil thinking 

27% dan feeling 73%. 

Responden 5 pada dimensi perceiving dan judging, memiliki 

kepribadian perceiving. Perceiving atau memahami adalah pribadi yang 

cenderung butuh rencana teratur dan jelas. Pribadi ini selalu ingin 

mengendalikan sekitarnya. Karena harus menjadi pribadi yang well-

planned, pribadi perceiving sangat kesulitan jika harus mengerjakan sesuatu 

dibatas akhir deadline.Dimensi ini responden lebih dominan perceiving 

daripada judging dengan hasil judging 33% dan perceiving 67%. 

Tabel 4. 6 Profil Kepribadian Responden 5 

No  Dimensi Status  

1 Introvert (I) 20% 80% Extrovert (E) E 

2 Sensing (S) 53% 47% Intuition (N) S 

3 Thinking (T) 27% 73% Feeling (F) F 

4 Judging (J) 33% 67% Perceiving (P)  P 

(Sumber : Mudrika,2011) 

Berdasarkan tabel 4.6 secara keseluruhan responden 5 memiliki 

kepribadian     Extrovert Sensing Feeling Perceiving (ESFP), menurut 

Prawira (2015) kepribadian ESFP memiliki karakteristik : 

1. Outgoing, easygoing, mudah berteman, bersahabat, sangat sosial, 

ramah, hangat dan menyenangkan 

2. Optimis, ceria, antusias, fun, menghibur, suka menjadi perhatian 

3. Punya interpersonall skill yang baik, murah hati, mudah simpatik 

dan mengenali perasaan orang lain 

4. Menghindari konflik dan menjaga keharmonisan suatu hubungan 

5.  Mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya dan ikut serta dalam 

kegiatan tersebut 
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6. Sangat baik dalam keadaan yang sangat membutuhkan common 

sense, tindakan cepat dan ketrampilan praktis 

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian ESFP adalah 

entertainer, seniman, marketing, konselor, tour guide, bidang kesehatan 

(Prawira, 2015) 

4.3.6. Responden 6 (ESTP) 

Dari hasil tes kepribadian MBTI yang dilakukan responden, menurut 

Mudrika (2011), responden 6 pada dimensi extrovert dan introvert memiliki 

tipe ekstrovert. Pribadi ini adalah pribadi yang percaya diri di depan umum. 

Mereka juga pandai bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan baru. 

Keramahan pribadi ini juga membuat mereka mendapat respect dari orang 

sekitarnya Pada dimensi ini responden lebih dominan ke extrovert daripada 

introvert dengan hasil introvert 47% dan extrovert 53%. 

Pada dimensi sensing dan intuition, responden memiliki kepribadian 

sensing. Pribadi ini adalah pribadi yang menyukai hal yang bersifat praktis. 

Mereka tidak suka dengan teori yang bertele-tele. Dalam bekerja mereka 

sangat memikirkan detail. Hal yang menjadi rutinitas dan sudah berurutan 

membuat pribadi ini semakin optimal dalam bekerja.. Pada dimensi ini 

responden lebih dominan sensing daripada intuition dengan hasil sensing 

53% dan intuition 47%. 

Pada dimensi thinking dan feeling, responden memiliki kepribadian 

thinking. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat menggunakan logika 

dalam menentukan sesuatu. Mereka sangat realistis. Cara berpikir sangat 

sistematis dan terstruktur. Pada dimensi ini responden lebih dominan 

thinking daripada feeling dengan hasil thinking 87% dan feeling 13%. 

Responden 6 pada dimensi perceiving dan judging memiliki 

kepribadian perceiving. Perceiving atau memahami adalah pribadi yang 

cenderung butuh rencana teratur dan jelas. Pribadi ini selalu ingin 

mengndalikan sekitarnya. Karena harus menjadi pribadi yang well-

planned, pribadi perceiving sangat kesulitan jika harus mengerjakan 

sesuatu dibatas akhir deadline Pada dimensi ini responden lebih dominan 
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perceiving daripada judging dengan hasil judging 20% dan perceiving 

80%. 

Tabel 4. 7 Profil Kepribadian Responden 6 

No  Dimensi Status 

1 Introvert (I) 47% 53% Extrovert (E) E 

2 Sensing (S) 53% 47% Intuition (N) S 

3 Thinking (T) 87% 13% Feeling (F) T 

4 Judging (J) 20% 80% Perceiving (P)  P 

(Sumber : Mudrika,2011) 

Berdasarkan tabel 4.7 secara keseluruhan responden 6 memiliki 

kepribadian Extrovert Sensing Thinking Perceiving (ESTP), menurut 

Prawira (2015) kepribadian ESTP memiliki karakteristik : 

1. Spontan, aktif, enerjik, cekatan, cepat, sigap, antusias, fun dan penuh 

variasi 

2. Komunikator, ceplas-ceplos, berkharisma, punya interpersonal skill 

yang baik, tidak mudah khawatir 

3. Baik dalam pemecahan masalah langsung di tempat 

4. Mampu menghadapi masalah, konflik dan kritik 

5. Cenderung untuk menyukai sesuatu yang mekanistis, kegiatan bersama 

dan olahraga. 

6. Mudah beradaptasi, toleran, pada umumnya, konservatif tentang nilai-

nilai 

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian ESTP adalah 

marketing, sales, entrepreneur, pialang saham (Prawira, 2015) 

4.4 Tipe Kepribadian Jabatan Penyiar 

Tipe kepribadian jabatan penyiar adalah gambaran tipe kepribadian yang 

dibutuhkan dari jabatan penyiar. Melalui sumber data primer dan sekunder berikut 

ini deskripsi dan spesifikasi jabatan penyiar : 

Tabel 4. 8 Deskripsi Pekerjaan dan Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

Deskripsi Pekerjaan Kepribadian Jabatan Penyiar 

Membawakan materi siaran radio dengan Bersemangat, pandai berkomunikasi 
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semangat 

 

  

Melakukan siaran dengan suara unik, lucu 

dan bisa berakting   

Ramah, hangat, lucu, membawa 

suasana positif 

Membawakan siaran dengan gokil, seru, 

asik, dan sopan 

 

Kreatif, seru, percaya diri 

Mampu menjadi tim content creator Mampu beradaptasi dengan beragam 

situasi dan bertanggung jawab 

Mengintepretasikan materi siaran dari 

produser 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan produser, alasan kebutuhan 

kepribadian di dalam Bhinaya Channel, melalui deskripsi pekerjaan yang sudah 

ditentukan produser yang kemudian diklasifikasikan menjadi kepribadian. Hasil 

kepribadian yang didapatkan dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Klasifikasi Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Kepribadian Alasan  

Bersemangat  Dalam melakukan siaran, penyiar harus 

bersemangat agar bisa menularkan semangat 

kepada pendengar. 

Pandai berkomunikasi Dalam melakukan siaran, penyiar mampu 

menyampaikan materi siaran dengan baik 

agar pendengar terhibur. 

Ramah dan hangat Dalam melakukan siaran, penyiar bisa 

bersikap ramah dan hangat agar pendengar 

merasa tersapa dan nyaman dengan siaran 

tersebut. 

Lucu  Dalam melakukan siaran, penyiar mampu 

membuat kelucuan agar pendengar terhibur 

dan bisa mencairkan suasana ruang dengar. 
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Tabel 4. 9 Tabel Lanjutan Klasifikasi Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

Membawa suasana positif Dalam melakukan siaran, penyiar harus 

mampu membawa suasana positif agar 

pendengar mendapat edukasi dari siaran. 

Kreatif dan seru Dalam melakukan siaran, penyiar harus 

mampu membuat siaran menjadi seru dan 

memiliki ide-ide kreatif untuk kebutuhan 

siaran agar pendengar tidak merasa bosan. 

Percaya diri Dalam melakukan siaran, penyiar harus 

percaya diri, yakin dan luwes saat 

membawakan materi siaran agar pendengar 

tidak ragu-ragu dengan yang disampaikan. 

Mampu beradaptasi Dalam melakukan siaran, penyiar harus 

mampu beradaptasi agar bisa selalu 

menyesuaikan diri dengan inovasi-inovasi 

siaran yang dibutuhkan dengan cepat. 

Bertanggung jawab Penyiar harus mampu bertanggung jawab 

agar jumlah pendengar bertambah. 

(Sumber : Data Primer yang diolah, 2020) 

Tabel 4. 10 Spesifikasi Pekerjaan Penyiar Bhinaya Channel 

Spesifikasi pekerjaan penyiar Bhinaya Channel Kepribadian 

Minimal Pendidikan SMA/Sederajat Ramah, friendly 

Mempunyai minat di bidang radio broadcasting Pandai berkomunikasi   

Ramah, friendly Mudah beradaptasi 

Menguasai radio tools Kreatif  

Berwawasan luas, suka membaca, haus 

informasi dan ilmu 

Berkomitmen  

Siap bekerja dalam tim  

Pengalaman siaran minimal 2 tahun  

Pria/wanita  

Kreatif, suka mempelajari hal-hal baru  
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Kemampuan berkomunikasi yang 

baik/talkative 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan produser, didapatkan alasan 

kebutuhan kepribadian Penyiar Bhinaya Channel lewat hasil klasifikasi dari 

spesifikasi pekerjaan yang ditentukan oleh produser. Hasil klasifikasi tersebut bisa 

dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4. 11 Klasifikasi Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Kepribadian Alasan 

Ramah, friendly Penyiar harus ramah friendly agar pendengar 

merasa tersapa dan nyaman. 

Pandai berkomunikasi   Penyiar harus pandai berkomunikasi agar materi 

siaran dapat tersampaikan dengan baik ke 

pendengar 

Mudah beradaptasi Penyiar harus mudah beradaptasi agar bisa 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan radio dan bisa 

melakukan inovasi agar pendengar semakin tertarik. 

Kreatif Penyair harus kreatif agar bisa bekerja sama dengan 

tim kreatif radio agar siaran tidak monoton dan 

membosankan 

Berkomitmen Penyiar harus berkomitmen untuk tetap mau belajar 

hal yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan radio 

dan pendengar. 

(Sumber : Data Primer yang diolah, 2020) 

Dari hasil klasifikasi yang dilakukan, diperoleh tipe kepribadian jabatan 

penyiar radio Bhinaya Channel berdasarkan tabel 4.9 dan 4.11, yaitu terdiri dari 

pandai berkomunikasi, (E), kreatif, ramah, hangat (S) berkomitmen, bertanggung 

jawab, seru, lucu, dan membawa suasana positif (F), mudah beradaptasi (P). 

Dapat diklasifikasikan tipe pekerjaan jabatan penyiar Bhinaya Channel memiliki 

tipe kepribadian yang sesuai dengan ESFP dalam MBTI. 
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4.5 Kesesuaian Tipe Kepribadian dan Profil Pekerjaan 

Profil kepribadian adalah karakteristik kepribadian yang menggambarkan 

identitas responden dan profil pekerjaan adalah gambaran pekerjaan yang 

dibutuhkan perusahaan. Dalam perusahaan terdapat proses seleksi untuk mencapai 

person job fit agar terdapat kesesuaian antara kepribadian karyawan dengan 

pekerjaannya. Kesesuaian profil kepribadian dan profil pekerjaan responden 

adalah mencari kesesuaian profil kepribadian yang dimiliki responden dengan 

profil pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. 

a. Responden 1 

Tabel 4. 12 Kesesuaian Profil Kepribadian Penyiar dengan Profil 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Tipe Kepribadian 
Profil Kepribadian  Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

ESFP 

1. Easygoing, mudah 

berteman, bersahabat, 

sangat sosial, ramah, hangat 

dan menyenangkan (E) 

2. Sangat baik dalam keadaan 

yang sangat membutuhkan 

akal sehat atau logika, 

Tindakan cepat dan 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, 

menghibur, suka menjadi 

perhatian (E) 

4. Punya interpersonall skill 

yang baik, murah hati, 

mudah simpatik dan 

mengenali perasaan orang 

lain (F) 

5. Menghindari konflik dan 

menjaga keharmonisan 

ESFP 

1. Ramah, hangat dan menyenangkan 

(F) 

2. kreatif, dapat memutuskan keputusan 

dengan cepat dan memiliki 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, menghibur, suka 

menjadi perhatian, pandai 

berkomunikasi, seru lucu (E) 

4. Menghindari konflik dan menjaga 

keharmonisan suatu hubungan (F) 

5. Mudah beradaptasi (P) 

6. Berkomitmen dengan apa yang sudah 

diputuskan (P) 
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suatu hubungan (F) 

6. Mengetahui apa yang 

terjadi di sekelilingnya dan 

ikut serta dalam kegiatan 

tersebut (P) 

(Sumber : Data Primer yang Diolah,2020) 

Berdasarkan  dari tabel 4.12, maka pada responden 1, antara tipe 

kepribadian penyiar dengan tipe kepribadian jabatan penyiar Bhinaya Channel 

terdapat kesesuaian, karena memiliki kesamaan dari 4 dimensi MBTI yaitu  

extrovert, sensing, feeling, perceiving (ESFP). 

 

b. Responden 2 

Tabel 4. 13 Kesesuaian Profil Kepribadian Penyiar dengan Profil 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Tipe Kepribadian 
Profil Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

ISFP 

1. Cenderung cuek dan dingin 

(I) 

2. Menyukai seni, keindahan 

(S) 

3. Tidak suka dengan aturan 

yang ketat (S) 

4. Cenderung spontan (P) 

5. Memiliki idealis mereka 

sendiri (I) 

6. Pribadi yang sensitive (F) 

 

ESFP 

1. Ramah, hangat dan menyenangkan 

(F) 

2. kreatif, dapat memutuskan keputusan 

dengan cepat dan memiliki 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, menghibur, suka 

menjadi perhatian, pandai 

berkomunikasi, seru lucu (E) 

4. Menghindari konflik dan menjaga 

keharmonisan suatu hubungan (F) 

5. Mudah beradaptasi (P) 

6. Berkomitmen dengan apa yang sudah 

diputuskan (P) 

(Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020) 
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Dilihat dari tabel 4.13, maka responden dengan jabatan penyiar Bhinaya 

Channel masih kurang sesuai, karena dari 4 dimensi MBTI, pada dimensi 

extrovert introvert terdapat perbedaan antara profil kepribadian penyiar dengan 

profil kepribadian jabatan penyair Bhinaya Channel. Kebutuhan Bhinaya adalah 

pribadi yang extrovert sedangkan responden 2 termasuk dalam pribadi yang 

introvert. 

Rekomendasi untuk responden 2: 

1. Responden 2 merubah kepribadian yang dingin dan cuek menjadi pribadi 

yang ramah, hangat 

 

c. Responden 3  

Tabel 4. 14 Kesesuaian Profil Kepribadian Penyiar dengan Profil 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Tipe Kepribadian Profil Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

ESFP 

1. easygoing, mudah 

berteman, bersahabat, 

sangat sosial, ramah, hangat 

dan menyenangkan (E) 

2. Sangat baik dalam keadaan 

yang sangat membutuhkan 

akal sehat atau logika, 

Tindakan cepat dan 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, 

menghibur, suka menjadi 

perhatian (E) 

4. Punya interpersonall skill 

yang baik, murah hati, 

mudah simpatik dan 

mengenali perasaan orang 

ESFP 

1. Ramah, hangat dan menyenangkan 

(F) 

2. kreatif, dapat memutuskan keputusan 

dengan cepat dan memiliki 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, menghibur, suka 

menjadi perhatian, pandai 

berkomunikasi, seru lucu (E) 

4. Menghindari konflik dan menjaga 

keharmonisan suatu hubungan (F) 

5. Mudah beradaptasi (P) 

6. Berkomitmen dengan apa yang sudah 

diputuskan (P) 
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lain (F) 

5. Menghindari konflik dan 

menjaga keharmonisan 

suatu hubungan (F) 

6. Mengetahui apa yang 

terjadi di sekelilingnya dan 

ikut serta dalam kegiatan 

tersebut (P) 

(Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020) 

Dilihat dari tabel 4.14, maka responden 3, antara tipe kepribadian penyiar 

dengan tipe kepribadian jabatan penyiar Bhinaya Channel terdapat kesesuaian, 

karena memiliki kesamaan dari 4 dimensi MBTI yaitu extrovert sensing feeling 

perceiving (ESFP). 

 

d. Responden 4 

Tabel 4. 15 Kesesuaian Profil Kepribadian Penyiar dengan Profil 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Tipe Kepribadian Profil Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

ESTJ 

1. Berkomunikasi dengan baik 

(E) 

2. Berpegang pada fakta, (S) 

3. Bertanggung jawab, teliti 

disiplin, dapat diandalkan, 

jujur, obyektif (T) 

4. Tepat waktu, sistematis, 

detail oriented (J) 

5. Bekerja dengan efiesien (J) 

6. Cenderung kaku, 

prosedural, terencana (T) 

ESFP 

1. Ramah, hangat dan menyenangkan 

(F) 

2. kreatif, dapat memutuskan keputusan 

dengan cepat dan memiliki 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, menghibur, suka 

menjadi perhatian, pandai 

berkomunikasi, seru lucu (E) 

4. Menghindari konflik dan menjaga 

keharmonisan suatu hubungan (F) 

5. Mudah beradaptasi (P) 

6. Berkomitmen dengan apa yang sudah 
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diputuskan (P) 

(Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020) 

Dilihat dari tabel 4.15, maka responden 4 tidak sesuai pada 2 dimensi. 

Responden memiliki tipe kepribadian thinking, sedangkan yang dibutuhkan 

Bhinaya dalam mengambil keputusan adalah kepribadian feeling. Perbedaan 

kedua terdapat pada dimensi fleksibilitas seseorang, responden 4 adalah pribadi 

yang judging sedangkan kebutuhan Bhinaya adalah seseorang yang perceiving, 

yang penuh improvisasi dan kejutan. 

 Rekomendasi untuk responden 4: 

1. Responden 4 merubah kepribadian yang terlalu fokus pada rencana awal 

menjadi lebih mudah beradaptasi untuk menyesuaikan kondisi terbaru, dan 

juga mengubah sifat yang kaku dan tidak suka hal mendadak menjadi lebih 

fleksibel untuk melihat peluang ke depan. 

 

e.Responden 5 

Tabel 4. 16 Kesesuaian Profil Kepribadian Penyiar dengan Profil 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Tipe Kepribadian 
Profil Kepribadian Jabatan Penyiar 

Bhinaya Channel 

ESFP 

1. Easygoing, mudah berteman, 

bersahabat, sangat sosial, 

ramah, hangat dan 

menyenangkan (E) 

2. Sangat baik dalam keadaan 

yang sangat membutuhkan 

akal sehat atau logika, 

Tindakan cepat dan 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, 

menghibur, suka menjadi 

perhatian (E) 

ESFP 

1. Ramah, hangat dan menyenangkan 

(F) 

2. kreatif, dapat memutuskan 

keputusan dengan cepat dan 

memiliki ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, menghibur, 

suka menjadi perhatian, pandai 

berkomunikasi, seru lucu (E) 

4. Menghindari konflik dan menjaga 

keharmonisan suatu hubungan (F) 

5. Mudah beradaptasi (P) 

6. Berkomitmen dengan apa yang 
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4. Punya interpersonall skill yang 

baik, murah hati, mudah 

simpatik dan mengenali 

perasaan orang lain (F) 

5. Menghindari konflik dan 

menjaga keharmonisan suatu 

hubungan (F) 

6. Mengetahui apa yang terjadi di 

sekelilingnya dan ikut serta 

dalam kegiatan tersebut (P) 

sudah diputuskan (P) 

 

 (Sumber : Data Primer yang Diolah,2020) 

Dilihat dari tabel 4.16, maka responden 5, antara tipe kepribadian penyiar 

dengan profil kepribadian jabatan penyiar Bhinaya Channel terdapat kesesuaian, 

karena memiliki kesamaan dari 4 dimensi MBTI yaitu extrovert sensing feeling 

perceiving (ESFP). 

 

f. Responden 6 

Tabel 4. 17 Kesesuaian Profil Kepribadian Penyiar dengan Profil 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Tipe Kepribadian 
Profil Kepribadian  Jabatan Penyiar Bhinaya 

Channel 

ESTP 

1.  Spontan, aktif, enerjik, 

cekatan, cepat, sigap, 

antusias, fun dan penuh 

variasi (E) 

2.  Komunikator, ceplas-

ceplos, berkharisma, punya 

interpersonal skill yang 

baik (E) 

3. Baik dalam pemecahan 

masalah langsung di tempat 

ESFP 

1. Ramah, hangat dan menyenangkan 

(F) 

2. kreatif, dapat memutuskan keputusan 

dengan cepat dan memiliki 

ketrampilan praktis (S) 

3. Ceria, antusias, fun, menghibur, suka 

menjadi perhatian, pandai 

berkomunikasi, seru lucu (E) 

4. Menghindari konflik dan menjaga 

keharmonisan suatu hubungan (F) 
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(T) 

4. Cenderung untuk menyukai 

sesuatu yang mekanistis, 

kegiatan bersama dan 

olahraga (S) 

5. Pada umumnya, konservatif 

tentang nilai-nilai  (T) 

6. Mampu menghadapi 

masalah, konflik dan 

kriktik. Mudah beradaptasi 

(P) 

5. Mudah beradaptasi (P) 

6. Berkomitmen dengan apa yang sudah 

diputuskan (P) 

 

 

(Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020) 

Dilihat dari tabel 4.17, maka responden 6 tidak sesuai hanya pada 1 dimensi 

yaitu pada profil kepribadian responden cenderung konservatif terhadap nilai dan 

kurang bisa menerima hal yang jauh dari logika (thinking)dan Bhinaya 

membutuhkan profil kepribadian yang adaptif, kreatif dan tidak menyakiti hati 

orang lain (feeling). 

Rekomendasi untuk responden: 

1. Responden mengubah kepribadian yang cederung mengutamakan logika, 

dan nilai konservatif menjadi pribadi yang adaptif kreatif dan peka terhadap 

perasaan orang lain. 

Tabel 4. 18 Tabel Kesesuaian Tipe Keprbadian Penyiar dengan Tipe 

Kepribadian Jabatan Penyiar Bhinaya Channel 

Responden Profil  

Kesesuaian 

 

Program Radio  Kepribadian Pekerjaan 

1 ESFP ESFP Sesuai karena 

terdapat 

kesamaan di 

semua dimensi 

Good Old Days; 

Shift Malam  

2 ISFP ESFP Kurang sesuai, 

karena terdapat 

perbedaan 1 

Pagi Boss; Me 

Time 
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dimensi yaitu 

dimensi EI 

3 ESFP ESFP Sesuai karena 

terdapat 

kesamaan di 

semua dimensi 

Brunch Time; 

Nongki-Nongki 

4 ESTJ ESFP Tidak sesuai, 

karena terdapat 

perbedaan di 2 

dimensi yaitu 

dimensi FT dan 

JP 

Hello Sunrise; 

Good Old Days 

5 ESFP ESFP Sesuai karena 

terdapat 

kesamaan di 

semua dimensi 

Hello Sunrise; 

Nongki-Nongki 

6 ESTP ESFP Kurang sesuai, 

karena terdapat 

perbedaan di 1 

dimensi yaitu FT 

Shift Malam; 

Pagi Boss 

(Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020)


