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BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Sebelum masuk pada inti deskripsi data hasil penelitian, peneliti

sebelumnya sudah melakukan pra penelitian di kedua kabupaten tersebut. Pra

penelitian  digunakan untuk menentukan informan mana yang bisa masuk dalam

subjek penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Pra penelitian dilakukan pada

tanggal 19 – 31 maret 2012. Pada tanggal 19 – 25 maret 2012 peneliti

melaksanakan pra penelitian di Kabupaten Gunung Kidul, setelah itu pada tanggal

27 – 31 maret peneliti melaksanakannya di Kabupaten Bantul.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan pada hari dan tempat yang berbeda

dari masing-masing kelompok dan masing-masing kabupaten. Waktu dan tempat

wawancara di tentukan dari kesepakatan dari peneliti dan informan yang menjadi

objek penelitian. Pelaksanakan penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 – 21 april

2012. Pada waktu tersebut terbagi menjadi 2 sesi dalam pembagian penelitian yang

dilakukan oleh peneliti.  Mulai tanggal 4- 10 april 2012 peneliti melaksanakan di

Kabupaten Gunung Kidul  dengan mengambil 25 responden yang terdiri dari 15

Mahasiswa, 5 Ibu rumah tangga, dan 5 para pekerja di berbagai bidang. Sama

halnya pada tanggal 11 – 21 april 2012 peneliti melaksanakan di Kabupaten Bantul

dengan meneliti 25 informan sebagai subjek  penelitian. Para informan ini di pilih

berdasar pada teknik purposif . Teknik purposif ini tepat dilakukan dalam penelitian

kualitatif karena partisipan yang didapat dianggap mengetahui permasalahan yang

dikaji oleh peneliti.
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1. Kelompok Mahasiswa

Dalam penentuan informan dari kelompok mahasiswa, dilakukan dengan

mengambil dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Cara ini

diharapkan diperolehnya jawaban yang berbeda dari satu dengan yang lainnya

sehingga data yang didapat lebih variatif dan bisa menegaskan adanya suatu

perbandingan ataupun kesimpulan yang sama. Proses penentuan pemilihan

informan sebagai subjek penelitian, diawali dengan mengajukan beberapa

pertanyaan pada saat proses pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Fokus penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode kualitatif

sehingga pertanyaan yang diajukan peneliti hanya berupa data pribadi dan

intensitas waktu menonton program acara Seputar Jogja di Jogja TV. Itu yang

dilakukan oleh peneliti saat melakukan seleksi informan terhadap kelompok

mahasiswa pada khususnya. Pertanyaan teresbut dilakukan dengan cara

mewawancarai beberapa mahasiswa  yaitu, 2 mahasiswa Universitas Gajah

Mada, 2 mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan 26 Mahasiswa

Universitas Widya Wiwaha. Dari 30 mahasiswa yang di jadikan informan

dalam penelitian terbagi menjadi 15 dari Kabupaten Gunung Kidul dan 15 lagi

dari Kabupaten Bantul. Dari 30 informan yang didapat adalah hasil proses

seleksi yang dilakukan oleh peneliti  dari sekian banyak mahasiswa yang di

jumpai untuk di seleksi. Secara lengkap lokasi penelitian dengan melakukan

wawancara  sudah dijelaskan di Bab II, yaitu dilakukan di kediaman masing-

masing mahasiswa dan ada yang dilakukan di kampus masing-masing

mahasiswa juga. Peneliti tidak memberikan identitas tertentu dalam kelompok

mahasiswa, tetapi peneliti akan mencantumkan nama asli dalam pengkajian

data hasil wawancaranya nanti dengan data pribadi informan yang lengkap.
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2. Kelompok Ibu Rumah Tangga

Penentuan partisipan kelompok Ibu rumah tangga dilakukan juga dengan

hal yang sama pada kelompok mahasiswa. Dari kedua kabupaten yang diteliti

dipilih beberapa wilayah yang menjadi target ibu-ibu rumah tangga yang di

jadikan subjek penelitian oleh peneliti. Lokasi tersebut yaitu, Perumahan

SGPLB  Jl. Wates KM 3 Kec. Kasihan Bantul Yogyakarta dan Dusun Kojo RT

23 Padukuhan Miri, Kelurahan Pendowarjo Kec. Sewon Bantul. Dua lokasi

tersebut ada di wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk yang di Kabupaten

Gunung Kidul yaitu Perum. Dinas BLK, Siraman, Wonosari , Gk. Peneliti

mendapatkan masing-masing lima informan dari kedua kabupaten tersebut dan

dari lokasi yang dipilih oleh peneliti.

Dalam penentuan informan yang berupa ibu-ibu rumah tangga ini, peneliti

menyeleksi sekitar sepuluh ibu-ibu dari masing-masing lokasi yang sudah

peneliti tentukan sebelumnya. Dari sepuluh ibu-ibu tersebut, peneliti

memberikan beberapa pertanyaan yang sama seperti apa yang diberikan kepada

kelompok mahasiswa di atas. Pertanyaan tersebut berupa data pribadi dan

intensitas waktu menonton program acara Seputar Jogja  di Jogja TV. Dari hasil

yang didapat, peneliti menemukan masing-masing 5 dari kabupaten dan lokasi

yang telah ditentukan oleh peneliti. Secara lengkap lokasi penelitian dengan

melakukan wawancara  sudah dijelaskan di Bab II, yaitu dilakukan di kediaman

masing-masing ibu rumah tangga tersebut. Peneliti tidak memberikan identitas

tertentu dalam kelompok ibu-ibu rumah tangga tersebut, tetapi peneliti akan

mencantumkan nama asli dalam pengkajian data hasil wawancaranya nanti

dengan data pribadi informan yang lengkap.
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3. Kelompok Pekerja

Penentuan dalam pemilihan partisipan kelompok pekerja, juga dilakukan

dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang sama kepada informan

yang tergolong kelompok pekerja. Pemilihan informan masih di kedua

kabupaten yang dipilih oleh peneliti. Dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan

KKL yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2011 di Jogja TV, peneliti

melihat bahwa kedia daerah tersebut yang cukup sering diberitakan oleh Jogja

TV lewat program acara Seputar Jogja. Wawancara dilakukan saat jam istirahat

tepatnya pada pukul 12:00 WIB. Didapat 9 orang sampai 15 orang yang

diwawancarai oleh peneliti. Peneliti mendapatkan beberapa orang dari 9

informan yang masuk dalam subjek penelitian adalah seorang petani. Peneliti

tidak memberikan identitas tertentu dalam kelompok Ibu-ibu rumah tangga

tersebut, tetapi peneliti akan mencantumkan nama asli dalam pengkajian data

hasil wawancaranya nanti dengan data pribadi informan yang lengkap.

B. Proses Wawancara

Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penentuan tempat dan

waktunya diputuskan bersama dan tempatnya pun berbeda-beda dari informan satu

ke informan yang lain. Maka dari itu, alhasil proses wawancara kelompok satu

dengan kelompok yang lain sangatlah berbeda.

1. Kelompok Mahasiswa

Pada kelompok mahasiswa ini, peneliti tidak sekaligus meneliti semua

informan yang menjadi subjek penelitian. Peneliti tetap membagi dua dalam

mencari informasi dengan wawancara. Untuk mahasiswa dari Bantul tetap pada

tanggal 11 – 21 April 2012 sedangkan untuk mahasiswa dari Gunung Kidul
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tanggal 4 – 10 april 2012. Untuk mahasiswa dari Kabupaten Bantul, peneliti

melaksanakan wawancara rumah, kampus, dan ditempat mereka yang

mengambil kerja part time. Wawancara bergulir paling lama 20 menit setiap

informannya sedangkan paling cepat sekitar 15 menit. Pada saat akan

melakukan wawancara peneliti menunggu sekitar ± 5 menit, untuk  informan

mempersiapkan kata-kata yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari

peneliti. Dengan cara seperti itu, membuat peneliti dan informan pada

khususnya bisa dengan nyaman melakukan wawancara. Mulai dari informan

mahasiswa untuk Kabupaten Bantul.

Secara  keseluruhan mahasiwa dari Kabupaten Bantul ini menjawab

pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti dengan baik dan cukup jelas.

Kejelasan tersebut nampak pada saat informan dari kelompok mahasiswa ini

memaparkan jawaban mereka dengan cukup rinci. Akan tetapi, ada beberapa

yang masih gugup dalam menjawab pertanyaan dan membuat peneliti agak

sedikit kurang begitu jelas. Mahasiswa tersebut bernama Anggit Saputra,

Prasetya Dika, dan Muchamad Sirfandinur. Mereka bertiga, dalam menjawab

pertanyaan dari peneliti kelihatan cukup terbata-bata dalam menjawabnya dan

sedikit kurang jelas lafalan katanya. Sehingga peneliti cukup sulit untuk

mencerna apa yang mereka utarakan.

Begitupun juga dengan informan mahasiswa dari Kabupaten Gunung Kidul,

hanya sebagian kecil saja yang menjawab dengan cara pengucapan yang

terbata-bata. Tetapi secara keseluruhan mehasiswa yang dijadikan informan

dalam penelitian ini, menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan pemilihan

bahasa yang baik. Proses dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, awalnya
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informan menjawab pertanyaan seputar ketahuan mereka akan Jogja TV,

ketahuan akan program acara Seputar Jogja, dan alasan mereka memilih

program Seputar Jogja. Setelah itu mereka menjawab lagi pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti untuk masuk ke intinya. Pertanyaan tersebut meliputi

pengaruhnya portal berita Seputar Jogja bagi informan, mengenai isi beritanya

yang dikaitkan dengan nilai-nilai berita, dan seputar tampilan tayangan Seputar

Jogja. Dalam melakukan wawancara tidak ada kesulitan yang sangat krusial,

tetapi melihat informan mahasiswa merespon wawancara dengan baik

penelitian pun berjalan cukup lancar. Setelah mereka sudah menjawab

pertanyaan mulai dari pengantar sampai pada intinya, untuk penutup

pertanyaan yang diajukan beripa kritik dan saran untuk program berita Seputar

Jogja.

2. Kelompok Ibu Rumah Tangga

Setelah mencari informasi kepada kelompok mahasiswa, giliran peneliti

masuk pada kelompok ibu rumah tangga. Kelompok ibu rumah tangga yang

pertama di temui adalah yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Saat peneliti

mulai mendatangi ke kediaman ibu-ibu. Tempat untuk wawancara menurut

kesepakatan bersama dilakukan di kediaman masing-masing dari ibu-ibu yang

berada di Kabupaten Bantul maupun di Kabupaten Gunung Kidul. Banyak

kejadian lucu sebelum dimulainya wawancara dengan para informan. Pada saat

peneliti datang ke kediaman mereka pada pukul 09:00 WIB, ada yang sedang

belanja di depan rumah dan setelah melihat peneliti mereka terburu-buru untuk

mandi, ada juga yang sedang mendengarkan musik sambil memotongi sayuran

di depan rumah. Mengapa penelitian diadakan di rumah masing-masing,
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dikarenakan agar pekerjaan mereka di rumah tidak terganggu dan bisa lebih

santai.

Peneliti dalam wawancara ini dilakukan secara terpisah dan satu-persatu

berbeda dengan FGD. Dalam satu hari dilakukan wawancara dengan 2

informan. Karena mereka bersedia diwawancara pada pagi hari setelah mereka

selesai melaksanakan pekerjaan rumah mereka. Untuk siang dan sore hari

mereka enggan untuk memberikan waktunya. Setelah mereka selesai

melaksanakan tugas rumahnya, barulah bisa dimulai wawancara dengan

menanyakan ketahuan mereka akan Jogja TV dan Acara Seputar Jogja yang

mereka saksikan setiap harinya. Setelah pertanyaan itu terjawab, mulailah

masuk kepada pertanyaan inti. Pertanyaan tersebut yaitu pertanyaan seputar

berapa kali dalam sehari menonton, bagaimana dengan isi beritanya, apa

manfaat dari menonton acara tersebut, bagaimana dengan keterbaruan

informasinya dan bagaimana dengan tampilan gambar dan pembawaan

acaranya yang dilakukan oleh presenternya dan masih banyak lagi.

Perrtanyaan yang sama juga di berikan oleh ibu-ibu yang menjadi informan

didaerah Bantul. Secara keseluruhan untuk waktu dan tempat semuanya di

kediaman masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Dan mungkin ada yang

sedikir berbeda yaitu salah satu ibu yang bernama Maryati, ia akan memberikan

pendapatnya jika dibantu untuk merapikan tanamannya yang di depan

rumahnya. Ibu ini suka sekali bertanam, sesudah menyelesaikan tugas

rumahnya, ia selalu mengurusi tanamannya. Maka dari itu supaya cepat

mendapatkan pendapatnya, peneliti harus membantu dulu untuk menata
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tanamannya. Bisa diambil sisi positifnya, peneliti bisa mengakrabkan diri

dengan ibu tersebut.

Di akhir wawancara peneliti melontarkan pertanyaan penutup yaitu mereka

diminta untuk memberikan kritik dan saran seputar apa yang harus dilakukan

oleh jogja TV agara program berita Seputar Jogja lebih baik lagi dalam semua

hal dan terutama agar siarannya bagus dan bisa menyeluruh khususnya di

daerah DIY.

3. Kelompok Pekerja

Pada wawancara pada kelompok pekerja, tidak semua berjalan sesuai

dengan waktu yang telah disepakati. Itu disebabkan karena, jadwal pekerjaan

mereka yang sewaktu-waktu bisa berubah. Pada saat waktu sudah menunjukan

harus dimulai wawancara, tetapi masih harus menunggu mereka selesai

mengerjakan pekerjaan mereka dahulu. Tetapi hal itu tidak menyurutkan

semangat peneliti untuk melakukan wawancara sambil menunggu, peneliti bisa

melakukan kegiatan yang lain yaitu mengoreksi atau melakukan transkrip

wawancara yang sudah ada.

Awal pertemuan dengan informan secara keseluruhan mulai dari yang

berasal dari Kabupaten Bantul ataupun yang dari Kabupaten Gunung Kidul,

peneliti menyempatkan waktu sedikit untuk saling berkenalan dan

bercengkrama. Hal tersebut dilakukan agar saling bisa mengerti karakter satu

sama lain dan sambil menanyakan kesiapan para informan untuk melakukan

wawancara sampai dengan menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Setelah

tiba saatnya mulai dilakukan wawancara, dalam menjawab pertanya seluruh
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informan yang diwawancarai berjalan dengan cukup baik. Cukup baik dalam

hal ini adalah bisa menjawab pertanyaan dengan lancar dan mengerti dengan

apa yang ditanyakan. Pada saat proses wawancara pada setiap informan,

ditengah-tengah sering terjadi sendau-gurau. Hal tersebut terjadi dengan tujuan

agar terlihat santai dan tidak monoton.

Sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya,di akhir wawancara peneliti

melontarkan pertanyaan penutup yaitu mereka diminta untuk memberikan kritik

dan saran seputar apa yang harus dilakukan oleh jogja TV agara program berita

Seputar Jogja lebih baik lagi dalam semua hal dan terutama agar siarannya

bagus dan bisa menyeluruh khususnya di daerah DIY. Mereka pun

menenkankan agar liputan tentang perkembangan usaha tani dan pembangunan

daerah sering ditayangkan.

C. Analisis Data

Dalam analisis data ini, jawaban-jawaban dan komentar yang di dapat

langsung dari para informan merupakan sumber data primer dari subyek penelitian

ini. Semua jawaban yang didapat akan di kelompokan menjadi beberapa poin yaitu

Aktualitas, Human Interest, Importance, Prominence, Obyektivitas, Proximity, dan

Visualisasi. Dari ketujuh poin tersebut yang nantinya akan membantu peneliti

untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kebupaten Gunung Kidul dan

Bantul terhadap program acara Seputar Jogja di Jogja TV.

Pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara mengarahkan informan

sebagai subyek penelitian untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kemudian

bisa di analisis dan ditarik sebuah kesimpulan menjawab hasil dari penelitian ini.

 

 



86

Pertanyaan yang digunakan sesuai dengan teori yang dipakai oleh penulis untuk

menjawab rumusan masalah yaitu Teori Persepsi. Untuk teori ini dijelaskan bahwa

persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi ( sensory stimuly )

Desiderato (Rakhmat, 2012 : 50). Persepsi, meliputi juga pengindraan ( sensasi )

melalui alat-alat indera kita ( indera peraba, pengelihatan, penciuman, pengecap

dan indera pendengar ) atensi dan interpretasi (Mulyana,2010 : 181). Selain itu juga

pertanyaan menyasar pada nilai-nilai berita seperti Aktualitas, Human Interest,

Importance, Prominence, Obyektivitas, Proximity, dan Visualisasi. Maka dari ini

lah pembagian atas pertanyaan yang diajukan penulis terhadap informan. Berikut

analisis untuk data wawancara yang penulis dapat.

C.1. Data Wawancara

1. Kelompok Informan Mahasiswa

a. Penjelasan Mengenai Unsur Aktualitas

 Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita

Seputar Jogja.

Kabupaten Bantul

Di dalam sebuah program siaran berita, keterbaruan informasi yang

disajikan harus selalu baru agar pengetahuan masyarakat bertambah

dengan informasi yang masih hangat dan fresh. Itu yang dilakukan oleh

Jogja TV dalam penyajiannya diportal berita Seputar Jogja.

Ya kalau saya bilang sih, berita yang di liatin di seputar jogja emang
beda-beda dari yang sebelumnya. Selain itu juga beritanya sih baru-
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baru. (Wawancara dengan Muchamad Sueb dari mahasiswa Widya
Wiwaha Fakultas Managemen, tanggal 11 April 2012 )

Pernyataan dari Muchamad Sueb dikuatkan oleh temannya yang

bernama Bagas Bagaskara yang kebetulan juga sama satu fakultas di

Universitas Widya Wiwaha Yogyakarta. Bahwa informasi yang

disampaikan oleh portal berita Seputar Jogja di Jogja TV baru-baru dan itu

sangat bagus untuk mengembangkan pengetahuan informasi masyarakat

Jogja.

Kalau menurut saya, ya beritanya baru-baru. Dan tidak hanya
dari Jogja aja keliatannya. (Wawancara dengan Bagas Bagaskara
dari mahasiswa Widya Wiwaha Fakultas Managemen, tanggal
12 April 2012 )

Sama halnya dengan pendapat dari informan lainnya yang berasal

dari daerah Kabupaten Bantul, yang dimana memperkuat pendapat dari

kedua informan di atas. Bahwa keterbaharuan informasi dalam pemberitaan

itu sangat diharuskan mengingat masyarakat selalu menginginkan informasi

untuk menjalankan kehidupannya dalam sebuah rencana atau aktivitas yang

lain. Dari semua itu, masyarakat lebih khususnya informan dari mahasiswa

yang ditetapkan sebagai informan merasakan itu dari portal berita Seputar

Jogja di Jogja TV.

Beritanya selalu baru tu, dan tidak hanya dari Jogja aja
beritanya. Beritanya ganti-ganti kok dan dari hari-kehari selalu
beda juga. Setahu saya, beritanya terus diganti. Kalau tidak ganti
bagaimana nanti itu, kan kita jadi bingung. (Wawancara dengan
Anggit Saputra dan Pratiwi dari mahasiswa Widya Wiwaha
Fakultas Managemen, dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta
sekaligus mewakili informan mahasiswa yang lainnya karena
jawaban yang mereka semua berikan dalam hal ini sama pada
intinya. Tanggal 13 April 2012 )
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Kabupaten Gunung Kidul

Dalam dunia pemberitaan, semua informasi yang disampaikan

haruslah baru dan tidak ada pengulangan berita tanpa ada keterkaitan

dengan berita yang akan disiarkan. Akan terlihat aneh jika terjadi

pengulangan berita walau berita tersebut sudah lama sekali di tayangkan

dengan anggapan bahwa masyarakat sudah lupa dengan berita yang lalu.

Dalam hal ini Seputar Jogja tidak pernah melakukan hal tersebut menurut

sodara Amin dari Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Komunikasi.

Berita yang disiarkan oleh Seputar Jogja, selalu baru karena jika
di ulang-ulang kelihatannya jadi aneh dan tidak bisa disebut
portal berita. (Wawancara dengan Amin dari mahasiswa
Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Komunikasi, tanggal
4 April 2012 )

Pendapat dari Amin diperkuat oleh Fajar Riyanto mahasiswa dari

Universitas Widya Wiwaha. Bahwa informasi yang diberikan oleh Seputar

Jogja, selalu baru dari yang diberitakan kemarin. Dalam sebuah penyajian

informasi, keterbaruan berita yang disajikan itu teramat penting. Mengapa

penting, dikarenakan itu sebagai salah satu tolak ukur bagi portal berita itu

sendiri dan masyarakat pun membutuhkan informasi – informasi baru yang

mereka butuhkan.

Sepengetahuan saya menonton Seputar Jogja, beritanya selalu
baru dari yang kemarin. Aneh mas jika diulang-ulang terus
beritanya. Tetapi yang saya lihat baru-baru terus informasinya.
(Wawancara dengan Fajar Riyanto dari Universitas Widya
Wiwaha Jurusan Managemen, tanggal 5 April 2012 )

Salah satu keunggulan portal berita adalah dilihat dari keactualanya

informasi salah satunya. Jika itu sudah bisa dilaksanakan, berarti bisa
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dikatakan, portal berita tersebut sudah berusaha untuk memberikan yang

terbaik bagi masyarakat dalam hal memberikan informasi yang baru yang

dibutuhkan. Inilah yang dilakukan oleh Seputar Jogja selaku portal berita

Yogyakarta yang berusaha memberikan informasi terbaru tentang Jogja dan

sekitarnya. Ini pun juga yang dirasakan oleh para informan mahasiswa dari

Kabupaten Gunung Kidul yang menyaksikan portal berita Seputar Jogja.

Yang sering saya lihat beritanya ganti-ganti kok, dan baru-baru
lah. Seperti apa yang saya lihat, beritanya selalu berganti setiap
harinya. (Wawancara dengan Syarif Musfoto dan Tika Kusuma
Wati dari mahasiswa Widya Wiwaha Fakultas Managemen,
sekaligus mewakili informan mahasiswa yang lainnya karena
jawaban yang mereka semua berikan dalam hal ini sama pada
intinya. Tanggal 6 April 2012 )

 Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja apakah hanya kejadian yang

ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Kabupaten Bantul

Dalam hidup, masyarakat sangat haus akan informasi untuk

merencanakan hidup. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga ingin

mengetahui banyak informasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi

disekitarnya. Dengan mengetahui banyak informasi dari daerahnya

sendiri dan ditambah lagi dari luar daerahnya itu, hal akan membuat

pengetahuannya semankin baik dan bisa merencanakan sesuatu di

kemudian hari dengan informasi yang didapatnya.

Menurut saya, berita yang disiarkan Seputar Jogja tidak hanya di
Jogja saja tetapi di Klaten juga pernah, terus di Wonogiri juga
pernah. Itu berguna bagi perkembangan informasi dan
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pengetahuan masyarakat khususnya saya. (Wawancara dengan
Prasetya Dika dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen, tanggal 11 April 2012 )

Penyataan yang disampaikan oleh Prasetya Dika diperkuat juga oleh

temannya yaitu Krisna Adi Nugroho teman kuliahnya juga satu Fakultas.

Bahwa banyaknya informasi yang didapat akan membuat semakin

berkembangnya pola fikir kita dan dapat pengetahuan dalam diri menjadi

bertambah.

Saya pernah lihat berita dari Klaten, Purworejo, dan Solo juga
kok. Jadi tidak hanya di Jogja saja. Itu baik buat baiknya
pengetahuan. (Wawancara dengan Krisna Adi Nugroho dari
Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen, tanggal 12
April 2012 )

Pendapat kedua informan mahasiswa di atas juga diperkuat dengan

salah satu mahasiswa dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Informasi

itu diharuskan tidak hanya dari satu sisi saja tetapi dari banyak sisi satu

sumber yang ada. Itu sama halnya jika kita menonton portal berita Seputar

Jogja, memang kita membutuhkan berita seputar jogja tetapi kita harus juga

mengetahui pula informasi juga di sekitarnya juga dalam hal ini berita

lokalnya. Alhasil pengetahuan kita bertambah baik.

Kalau saya lihat sih, beritanya tidak hanya dari Jogja, bahkan
ada yang dari Solo, Klaten juga. Itu baik buat pengetahuan juga
kalau banyak informasi. (Wawancara dengan Pratiwi dari
Universitas Gajah Mada, sekaligus mewakili informan
mahasiswa yang lainnya karena jawaban yang mereka semua
berikan dalam hal ini sama pada intinya. Tanggal 13 April 2012
)
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Kabupaten Gunung Kidul

Dalam hal ini informan mahasiswa yang dari daerah Kabupaten

Gunung Kidul, juga menjawab hal yang sama dengan informan mahasiswa

dari daerah Kabupaten Bantul. Pernyataan tersebut yaitu dalam sebuah

pemberitaan beragaman informasi itu dapat meningkatkan pengetahuan

yang jauh membaik dan dapat mengerti akan daerah sendiri dan sekitarnya.

Itu seperti yang dilakukan oleh portal berita Seputar Jogja, pemberitaannya

tidak hanya dari wilayah Jogja saja, tetapi dari Klaten, Solo dan lainnya

yang ada di sekitar wilayah Yogyakarta juga ada.

Menurut berita yang disampaikan cukup beragam, tidak hanya
dari Jogja saja dapi dari daerah lain juga. Kalau saya lihat berita
Seputar Jogja. beritanya itu tidak hanya dari Jogja aja mas, tetapi
dari luar Jogja juga ada, seperti Klaten dan Solo. (Wawancara
dengan Tika Kusuma Wati, Ardhian Nurhadi dari Universitas
Widya Wiwaha , sekaligus mewakili informan mahasiswa yang
lainnya karena jawaban yang mereka semua berikan dalam hal
ini sama pada intinya. Tanggal 4 April 2012 )

b. Penjelasan Mengenai Unsur Human Interest

 Sepengetahuan anda menyimak program berita Seputar Jogja, apakah

sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM  ?

Kabupaten Bantul

Keberagaman berita sangat diperlukan, dikarenakan itu yang

membuat masyarakat semakin kaya akan pengetahuan dan tidak bosan

dengan info berita yang seperti itu saja. Contohnya dari sisi Humanisme.

Dengan contoh berita mengenai tokoh-tokoh masyarakat.
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Ya pernah lah, seperti itu waktu kapan ada pemerkosaan lo tidak
salah. Seputar Jogja memang niatnya mengangkat tentang
budaya Jogja, tetapi jangan terfokus hanya itu, berita-berita yang
begini ini juga harus di liyatin biar tidak bosan. (Wawancara
dengan Bagas BagasKara dari Universitas Widya Wiwaha
Jurusan Managemen, tanggal 5 April 2012 )

Pernyataan Bagas Bagaskara diperkuat dengan pernyataan dari

Prasetya Dika yang dimana teman satu universitas dan fakultas. Dalam

dunia pemberitaan yang dilakukan oleh Jogja TV misalnya yang disajikan

dalam portal berita Seputar Jogja, tidak harus berita-berita tentang

kebudayaan atau berita tentang kriminal saja. Di daerah Yogyakarta dan

sekitarnya pada khususnya banyak sekali macam-macam informasi yang

dapat diambil. Seperti contohnya profil dari Sri Sultan Hamengkubuwono X

dengan perihal bagaimana sosoknya dalam meminpin Yogyakarta.

Pernah disiarkan tentang bagaimana sosok Sri Sultan
Hamengkubuwono x (Wawancara dengan Pratsetya Dika dari
Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen)

Dalam pemeberitaan mengenai sisi Humanis, banyak sekali yang

bisa diambil seperti tentang pelanggaran HAM misalkan dari peristiwa

pembunuhan, pemerkosaan, penganiyayaan, dan masih banyak lagi. Lalu

ada pula mengenai profil seseorang yang penting dalam masyarakat. Intinya

berita yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat. Alhasil program

pemberitaan tersebut tidak monoton dan membosankan.

Mmm, Pernah sih disiarkan tentang profil seseorang penambang
batu putih di Gunung Kidul itu, saya sempet terharu itu bos.
Pernah kalau itu, pas itu aku pernah liat tentang, kasus
pemerkosaan sih. (Wawancara dengan Krisna Adi Nugroho dari
Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen dan Pratiwi
dari Fakultas Hukum UGM , sekaligus mewakili informan
mahasiswa yang lainnya karena jawaban yang mereka semua
berikan dalam hal ini sama pada intinya)
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Kabupaten Gunung Kidul

Dari pendapat yang diutarakan oleh para informan dari Kabupaten

Bantul, akan diperkuat oleh pendapat dari informan mahasiswa dari

Kabupaten Gunung Kidul. Bahwa keberagaman informasi sangat di

perlukan. Terutama banyak sekali yang bisa dikembangkan dari sisi

Humanis. Seperti halnya profil tokoh-tokoh penting dari masyarakat

maupun dari pemerintahan, pencurian, penganiyayaan dan sebagainya dari

sisi HAM. Dan masih banyak lagi.

Aku sih pernah lihat itu ya, tentang pencurian, pemerkosaan,
dan pembunuhan. Banyak kalau pelanggaran HAM tu sih, itu
kan kayak pencurian, pemerkosaan sama pembunuhan itu cukup
sering ada beritanya. (Wawancara dengan Amin dari Universitas
Atmajaya Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi dan Syarif
Musfoto dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen  ,
sekaligus mewakili informan mahasiswa yang lainnya karena
jawaban yang mereka semua berikan dalam hal ini sama pada
intinya.)

c. Penjelasan Mengenai Unsur Importance

 Berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab

keingintahuan anda akan informasi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya

? bisa dijelaskan ?

Kabupaten Bantul

Disisi lain informasi berita harus beragam, dalam penyajian berita

dan peliputan berita harus yang memang penting sehingga masyarakat

tidak sia-sia dalam melihat siaran portal berita tersebut dan bisa menjawab

atau membantu keingintahuan mereka akan info yang diinginkan.
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Lo membantu iya mas walau saya mungkin tidak semua
informasi di butuhkan, tetapi memang sangat membantu.
(Wawancara dengan Muchamad Sueb dari Universitas Widya
Wiwaha Jurusan Managemen)

Pernyataan dari Muchamad Suep dikuatkan oleh rekan satu

kampusnya Bagas-Bagaskara. Betul bahwa dengan adanya portal berita

Seputar Jogja, masyarakat menjadi terbantu untuk mengetahui dan

mendapatkan informasi tentang Jogja dan sekitarnya.

Iya sangat membantu sekali, karena tidak semua aku bisa tahu
secara rinci tentang info Jogja dan sekitarnya. (Wawancara
dengan Bagas Bagaskara dari Universitas Widya Wiwaha
Jurusan Managemen)

Pernyataan kedua informan mahasiswa tersebut, semakin diperkuat

oleh informan mahasiswa yang lain yang dijadikan subjek penelitian.

Bahwa informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja sangatlah membantu

masyarakat akan keingin tahuannya mengenai informasi Yogyakarta dan

sekitarnya.

Ya , gimana ya .membantu sekali karena aku bisa jadi
tahu apa yang terjadi di Jogja mas dan sekitarnya. Sangat
membantu mas karena mau tidak mau aku secara pribadi butuh
itu. (Wawancara dengan Krisna Adi Nugroho, Prasetya Dika
dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen , sekaligus
mewakili informan mahasiswa yang lainnya karena jawaban
yang mereka semua berikan dalam hal ini sama pada intinya.)

Kabupaten Gunung Kidul

Dalam hal ini informan mahasiswa dari Kabupaten Gunung Kidul

juga memberikan pernyataan yang sama dengan informan mahasiswa dari

Kabupaten Bantul. Bahwa dengan adanya portal berita Seputar Jogja yang

dibuat oleh Jogja TV, sangat membantu masyarakat khususnya bagi
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mahasiswa ini. Membantunya dalam hal memberikan berbagai informasi

yang ada di Jogja dan sekitarnya secara rutin.

Sangat membantu sekali, karena dengan begitu aku bisa
mengerti bagaimana keadaan Jogja dan sekitarnya terutama
daerah saya sendiri Gunung Kidul. Membantu untuk bisa
mengetahui bagaimana Jogja dan sekitarnya, paling tidak bisa
menambah pengetahuan kita. (Wawancara dengan Amien dan
Rahayu Sulistyo dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen , sekaligus mewakili informan mahasiswa yang
lainnya karena jawaban yang mereka semua berikan dalam hal
ini sama pada intinya)

d. Penjelasan Mengenai Unsur Visualisasi

 Menurut anda bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat

tinggal anda ?

Kabupaten Bantul

Agar siaran berita selalu diminati oleh masyarakat kualitas gambar

pada berita juga penting untuk dicermati. Itupun tergantung dari bagaimana

usaha stasiun televisi yang menaungi program acara tersebut untuk

menunjukan kualitas dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam hal

ini, Jogja TV sudah berusaha untuk melakukan itu dengan bukti bahwa

siaran Seputar Jogja untuk wilayah Kabupaten Bantul lumayan bagus.

Alhasil, masyarakat khususnya informan mahasiswa dari Kabupaten Bantul

dapat menyimak acara berita tersebut dapat melihat siarannya dengan baik.

Lumayan bagus, bening lah yang penting bisa dilihat beritanya
dan jelas. Jadi bisa mengerti beritanya mas. (Wawancara dengan
Muchamad Sueb dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen)
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Pendapat yang sama diungkapkan juga oleh semua informan

mahasiswa dari Kabupaten Bantul Bagas Bagaskara dari  Universitas Widya

Wiwaha Jurusan Managemen. Dimana mereka juga merasakan hal yang

sama dalam melihat tayangan program berita Seputar Jogja cukup bagus

dalam visualisasinya. Alhasil mereka dapat menyimak dengan baik dan

mempermudah untuk mengerti apa yang dimaksudkan dari berita tersebut.

Bagus kok, karena antena ku tinggi. Soalnya kalau tidak bagus
tidak tahu apa berita Jogja hari ini mas. (Wawancara dengan
Bagas Bagaskara dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen)

Pendapat yang sama diungkapkan juga oleh semua informan

mahasiswa dari Kabupaten Bantul Anggit, Saputra dari Universitas Widya

Wiwaha Jurusan Managemen. Dimana mereka juga merasakan hal yang

sama dalam melihat tayangan program berita Seputar Jogja cukup bagus

dalam visualisasinya. Alhasil mereka dapat menyimak dengan baik dan

mempermudah untuk mengerti apa yang dimaksudkan dari berita tersebut

Lumayan sih walau agak sedikit burek. (Wawancara dengan
Anggit Saputra dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen)

Kabupaten Gunung Kidul

Mahasiswa Kabupaten Gunung Kidul tidak sependapat dengan

mahasiswa dari Kabupaten Bantul. Mereka berpendapat bahwa kualitas

gambar pada tayangan program Jogja TV khususnya Seputar Jogja tidak

begitu bagus. Pendapat tersebut disampaikan oleh informan mahasiswa

dalam wawancara dan dalam pembahasan ini diwakilkan oleh  Rahayu

Sulistyo.
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Kurang begitu jelas, tidak tahu kenapa. (Wawancara dengan
Rahayu Sulistyo dari Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Fajar Riyanto dari

Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen. Bahwa kualitas gambar

yang disiarkan pada Program Seputar Jogja kurang jelas.

Agak burek tapi suaranya jelas. (Wawancara dengan Fajar
Riyanto dari Universitas Universitas Widya Wiwaha Jurusan
Managemen)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Syarif Mustofo dari

Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen. Bahwa kualitas gambar

yang disiarkan pada Program Seputar Jogja kurang jelas.

Lumayan jelas tapi kadang-kadang burek juga sih. (Wawancara
dengan Syarif Musfoto dari Universitas Universitas Widya
Wiwaha Jurusan Managemen)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Syarif Mustofo dari

Universitas Widya Wiwaha Jurusan Managemen. Bahwa kualitas gambar

yang disiarkan pada Program Seputar Jogja kurang jelas.

Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak gitu. (Wawancara
dengan Tika Kusumawati dari Universitas Universitas Widya
Wiwaha Jurusan Managemen)

2. Kelompok Ibu Rumah Tangga

a. Penjelasan Mengenai Unsur Aktualitas

 Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita

Seputar Jogja.
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Kabupaten Bantul

Dalam penelitian ini, informan dari kelompok ibu rumah tangga juga

ikut berpatisipasi dalam penelitian ini. Ternyata pendapat Ibu Istiani sama

dengan apa yang sudah diutarakan oleh kelompok mahasiswa dalam hal

aktualitas. Bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja,

selalu baru dan itu sangat bagus untuk pengembangan informasi masyarakat

khususnya di Kabupaten Bantul.

Bagaimana ya, kalau mbak liat-liat sih kayaknya baru terus dek.
Ya walau mbak tidak setiap hari nonton tapi mbak tahu kok.
(Wawancara dengan Ibu Istiani, tanggal 14 April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ni Luh Nyoman

Rarianingsih, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar

Jogja, selalu baru dan itu sangat bagus untuk pengembangan informasi

masyarakat.

Kalau mbak lihat, beritanya ya selalu baru tu. Kan kamu tahu
sendiri mbak sering lihat to yang jam 7. (Wawancara dengan Ibu
Ni Luh Nyoman Rarianingsih, tanggal 15 April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Miati, bahwa info

berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, selalu baru dan itu

sangat bagus untuk pengembangan informasi masyarakat.

Sepengetahuan saya melihatnya selalu ganti beritanya kok.
(Wawancara dengan Ibu Miati, tanggal 16 April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Mariati. Bahwa

info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, selalu baru dan

itu sangat bagus untuk pengembangan informasi masyarakat.
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Kalau saya perhatikan sih setiap saya nonton beritanya ganti-
ganti Mas Putu. (Wawancara dengan Ibu Mariati tanggal 17
April 2012 )

Kabupaten Gunung Kidul

Sama halnya juga dengan informan ibu-ibu dari Kabupaten Gunung

Kidul, memperkuat pernyataan yang diungkapkan oleh informan para ibu-

ibu dari Kabupaten Bantul perihal bahwa berita yang disajikan oleh Seputar

Jogja keaktualitasannya baik. Bahwa berita yang disajikan oleh Seputar

Jogja berganti setiap harinya dengan isi berita yang berbeda.

Ganti-ganti terus kok Mas Putu beritanya, iya ganti-ganti kok.
(Wawancara dengan Ibu Ibit Kanani, tanggal 7 April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Mariamah. Bahwa

info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, selalu baru dan

itu sangat bagus untuk pengembangan informasi masyarakat.

Baru-baru terus kok beritanya, orang saya tu, kalau liat Seputar
Jogja nunggu berita mengenai pertanian itu. (Wawancara
dengan Ibu Mariamah, tanggal April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan juga oleh dengan Ibu Bakat, bahwa

info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, selalu baru dan

itu sangat bagus untuk pengembangan informasi masyarakat.

Nek kulo persani mas, berita nipun nggeh gonta-ganti terus (
kalau saya perhatikan mas, beritanya tu ganti-ganti terus ).
(Wawancara dengan Ibu Bakat, tanggal 8 April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan juga oleh dengan Ibu Sagimin,

bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, selalu

baru dan itu sangat bagus untuk pengembangan informasi masyarakat.
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Kalau bulek lihat, beritanya baru terus kok. (Wawancara dengan
Ibu Sagimin, tanggal 9 April 2012 )

 Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja apakah hanya kejadian yang

ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok ibu-ibu dari Kabupaten Bantul, sama halnya dengan yang

diutarakan oleh kelompok mahasiswa. Bahwa berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja dalam hal ini berimbang, informasinya juga tidak hanya dari

wilayah Yogyakarta saja melainkan dari kabupaten disekitarnya seperti,

Solo, Klaten dan lain nya juga ada.

Kalau dikatakan berimbang kurang tahu mas, tetapi  beritanya
memang tidak dari Jogja aja, tetapi dari daerah sekitarnya juga,
seperti Purworejo, Klaten . (Wawancara dengan Ibu Istiani)

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Ni Luh Nyoman

Rarianingsih. Bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar

Jogja, berimbang dan beritanya tidak dari Jogja saja, dari luar Jogja juga ada

seperti Klaten, Solo.

Dikatakan berimbang iya tu, kartena ya beritanya tidak dari
Jogja aja dari luar Jogja juga ada seperti Klaten, Solo gitu. .
(Wawancara dengan Ibu Ni Luh Nyoman Rarianingsih)

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Tukilah, bahwa

info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, berimbang dan

beritanya tidak dari Jogja aja.
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Menurut saya mas berimbang sih, karena beritanya tidak hanya
dari Jogja aja. (Wawancara dengan Ibu Tukilah, tanggal April
2012 )

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Miati., bahwa info

berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, berimbang dan

beritanya tidak dari Jogja saja.

Kalau pertanyaannya begitu, ya menurut saya berimbang mas
karena beritanya tidak hanya dari Jogja saja. (Wawancara
dengan Ibu Miati)

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Mariati, bahwa info

berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, berimbang dan

beritanya tidak dari Jogja aja.

Berimbang tidaknya saya kurang tahu Mas Putu, tetapi memang
beritanya itu tidak hanya dari Jogja saja. (Wawancara dengan
Ibu Mariati)

Kabupaten Gunung Kidul

Pernyataan kelompok informan ibu-ibu rumah tangga dari

Kabupaten Bantul, diperkuat juga dengan penyataan dari kelompok

informan ibu-iubu dari Kabupaten Gunung Kidul. Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja, beragam dan berimbang informasi dari daerah luar pun

disajikan dalam portal berita ini.  Seperti dari daerah Klaten, Solo dan

lainnya ada  informasinya disajikan di portal berita ini.

Menurut saya berimbang mas karena betul beritanya tidak hanya
dari Jogja saja. ((Wawancara dengan Ibu Ibit Kanani)
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Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Mariamah. Bahwa

info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, berimbang ya

beritanya tidak dari Jogja aja.

Menurut saya berimbang mas, karena beritanya tu saya liat dari
Wonogiri juga ada mas. (Wawancara dengan Ibu Mariamah)

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Bakat. Bahwa info

berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, berimbang dan

beritanya tidak dari Jogja saja.

Kalau menurut ibu, beritanya seimbang, karena daerah mana-
mana ada. (Wawancara dengan Ibu Bakat, tanggal April 2012 )

Pendapat yang sama diutarakan oleh dengan Ibu Sagimin, bahwa

info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, berimbang dan

beritanya tidak dari Jogja saja.

Berimbang tidaknya aku ora ngerti mas, tetapi emang beritanya
banyak dari daerah mana aja ada terutama Klaten dan Wonogiri
juga ada. (Wawancara dengan Ibu Sagimin)

b. Penjelasan Mengenai Unsur Human Interest

 Sepengetahuan ibu menyimak program berita Seputar Jogja, apakah

sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM  ?

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok ibu-ibu dari Kabupaten Bantul, sama halnya dengan yang
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diutarakan oleh kelompok mahasiswa. Terdapat disiarkan tentang

pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Ya banyak dek, misalnya ada pernah disiarin tentang
pembunuhan tu. (Wawancara dengan Ibu Istiani)

Pendapat dari ibu Istiani yang sama diutarakan oleh Ibu Ni Luh

Nyoman Rarianingsih, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita

Seputar Jogja, Terdapat disiarkan tentang  pelanggaran HAM seperti

pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Ya pasti adal ah, mbak juga pernah nonton ada, penculikan,
pembunuhan dan lain-lain juga. (Wawancara dengan Ibu Ni Luh
Nyoman Rarianingsih)

Pendapat dari informan di atas juga diperkuat seperti diutarakan oleh

Ibu Tukilah, bahwa portal berita Seputar Jogja pernah menyiarkan berita

tentang pelaku jual-beli organ tubuh.

Ada kok mas, banyak lah tidak hanya satu , contohnya aja
pernah disiarin tentang pelaku jual-beli organ tubuh itu mas.
(Wawancara dengan Ibu Tukilah  )

Pendapat dari informan di atas juga diperkuat seperti diutarakan oleh

Ibu Miati, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja,

Terdapat berita pemerkosaan anak SMP.

Ada mas saya penah lihat, yang baru ini tu ada berita
pemerkosaan anak SMP. (Wawancara dengan Ibu Miati )

Pendapat dari informan di atas juga diperkuat seperti diutarakan oleh

Ibu Mariati, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar

Jogja, terdapat pembunuhan dan penculikan motor.
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Ada mas, tante liat tu di ada seperti pembunuhan dan penculikan
motor seperti itu yang sering tante lihat. (Wawancara dengan
Ibu Mariati)

Kabupaten Gunung Kidul

Pernyataan kelompok informan  ibu-ibu rumah tangga dari

Kabupaten Bantul, diperkuat juga dengan penyataan dari kelompok

informan ibu-ibu dari Kabupaten Gunung Kidul. Terdapat siaran tentang

pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Ada mas pada waktu itu diberitakan tentang penculikan
pemerkosaan dan penganiyaan sesama teman dan yang paling
sering tu sama pembantu gitu. (Wawancara dengan Ibu Ibit
Kanani)

Pendapat dari informan Ibu Ibit Kanani  diperkuat seperti diutarakan

oleh Ibu Mariamah, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita

Seputar Jogja, Terdapat pemerkosaan, pembunuhan.

Pernah dilihatin mas berita tentang ya gitu, pemerkosaan,
pembunuhan. (Wawancara dengan Ibu Mariamah)

Pendapat dari informan diatas diperkuat seperti diutarakan Ibu

Bakat, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja,

terdapat tentang pemerkosaan dan pembunuhan.

Yang ibu lihat ya sering-seringnya pembunuhan gitu mas.
(Wawancara dengan Ibu Bakat)

Pendapat dari informan diatas diperkuat seperti diutarakan Ibu

Sagimin. bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja,

terdapat tentang pemerkosaan dan pembunuhan.
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Ya palingan yang bulek lihat tentang pembunuhan dan
pemerkosaan gitu mas. (Wawancara dengan Ibu Sagimin)

c. Penjelasan Mengenai Unsur Importance

 Apakah brita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab

keingintahuan anda akan informasi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya

? bisa dijelaskan ?

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok ibu-ibu dari Kabupaten Bantul, sama halnya dengan yang

diutarakan oleh kelompok mahasiswa bahwa banyak informasi yang

didapatkan oleh ibu-ibu membuat mereka tambah pengetahuan akan

informasi Yogyakarta.

Menurut mbak sih sudah bisa menjawab karena, apa yang mbak
tidak tahu tentang Jogja, mbek bisa tahu lewat sini. (Wawancara
dengan Ibu Istiani )

Pendapat dari informan di atas diperkuat seperti diutarakan oleh Ibu

Ni Luh Nyoman Rarianingsih, bahwa info berita yang disajikan oleh portal

berita Seputar Jogja menjawab apa yang ingin diketahui oleh Ibu Ni Luh

Nyoman Rarianingsih dikarenakan memang dibutuhkan untuk mengetahui

informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya.

Kalau menjawab sih iya, karena mbak memang butuh untuk
mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya, kan
mbak pegawai pemerintah. (Wawancara dengan Ibu Ni Luh
Nyoman Rarianingsih)
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Pendapat dari informan di atas diperkuat seperti diutarakan oleh Ibu

Tukilah,. bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja

menjawab apa yang ingin diketahui dikarenakan memang dibutuhkan untuk

mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya.

Menurut ibu, ya menjawab sih, karena kadang-kadang ibu juga
pingin tahu apa sih info yang ada di Jogja sekarang. Gitu mas.
(Wawancara dengan Ibu Tukilah)

Pendapat dari informan diatas diperkuat seperti diutarakan oleh Ibu

Miati,. bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja

menjawab apa yang ingin diketahui dikarenakan memang dibutuhkan untuk

mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya.

Ya menjawab mas karena ibu juga dari dulu berfikir, kapan ya
berita Jogja tu ada, gitu mas. (Wawancara dengan Ibu Miati)

Pendapat dari informan di atas diperkuat seperti diutarakan oleh Ibu

Mariati, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja

menjawab apa yang ingin diketahui dikarenakan memang dibutuhkan untuk

mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya.

Ya menjawab mas, walau memang tidak bisa seluruhnya,tetapi
sudah bisa menerangkan Jogja tu bagaimana sekarang.
(Wawancara dengan Ibu Mariati )

Kabupaten Gunung Kidul

Pernyataan kelompok informan ibu-ibu rumah tangga dari

Kabupaten Bantul, diperkuat juga dengan penyataan dari kelompok

informan ibu-ibu dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada intinya kelompok

informan ibu-ibu rumah tangga Kabupaten Gunung Kidul merasa bahwa
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rasa keingintahun mereka terhadap keadaan Yogyakarta terbayarkan dengan

adanya portal berita Seputar Jogja.

Ya cukup menjawab mas karena ini juga penting bagi kita
sebagai warga Jogja. (Wawancara dengan Ibu Ibit Kanani)

Pendapat dari informan di atas diperkuat seperti diutarakan oleh Ibu

Mariamah, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja

menjawab apa yang ingin diketahui dikarenakan memang dibutuhkan untuk

mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya walau sebagai ibu

rumah tangga.

Menjawab sih mas, karena ya kita sebagai warga Jogja harus
tahu info itu, walau kita sebagai ibu rumah tangga, dan ini juga
penting sih mas bagi saya. (Wawancara dengan Ibu Mariamah)

Pendapat dari informan di atas diperkuat seperti diutarakan oleh Ibu

Bakat,. Bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja

menjawab apa yang ingin diketahui dikarenakan memang dibutuhkan untuk

mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya. Terlebih jika ada

info mengenai perkembangan pertanian di Yogyakarta.

Ya menjawab sih mas, terkadang kita orang Jogja juga butuh
info tentang daerahnya sendiri, apa lagi tahu sendiri bulek kan
petani, terkadang bulek juga butuh info-info tentang pertanian
dan usaha-usaha yang ada di Jogja, walau jarang sih diinfokan.
(Wawancara dengan Ibu Bakat)

Pendapat dari informan di atas juga diperkuat seperti diutarakan oleh

Ibu Sagimin, bahwa info berita yang disajikan oleh portal berita Seputar

Jogja menjawab apa yang ingin diketahui dikarenakan memang dibutuhkan

untuk mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya walau sebagai

ibu rumah tangga.
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Ya gimana ya mas jawabnya, kalau di bilang cukup menjawab
apa yang menjadi keinginan bulek sih, ya menjawab ya mas,
karena bulek pingin tahu juga tentang apa yang terjadi di Jogja
mas. (Wawancara dengan Ibu Sagimin)

d. Penjelasan Mengenai Unsur Visualisasi

 Menurut Ibu bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat ibu

tinggal ?

Kabupaten Bantul

Masih sama dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh

informan dari kelompok ibu-ibu dari Kabupaten Bantul, pada intinya  sama

halnya dengan yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa khususnya untuk

Kabupaten Bantul, bahwa kualitas gambar siaran portal berita Seputar Jogja

untuk dikawasan Bantul baik.

Cukup jelas dek, ya bening lah. Kan kamu bisa lihat sendiri to
kalau d rumah.(Wawancara dengan Ibu Istiani)

Pendapat dari informan diatas juga diperkuat seperti diutarakan oleh

Ibu Ni Luh Nyoman Rarianingsih, bahwa kualitas gambar yang ditampilkan

oleh Jogja TV dalam program Seputar Jogja, kualitasnya baik, gambarnya

jelas.

Ya kamu lihat sendiri kan, bening to. (Wawancara dengan Ibu
Ni Luh Nyoman Rarianingsih)

Pendapat dari informan diatas juga diperkuat seperti diutarakan oleh

Ibu Tukilah, bahwa kualitas gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV dalam

program Seputar Jogja, kualitasnya baik, gambarnya jelas.
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Lumayan bening mas, jelas (Wawancara dengan Ibu Tukilah)

Berbeda dengan pendapat dari informan di atas seperti diutarakan

oleh Ibu Tukilah,. Ibu Miati menyatakan  bahwa kualitas gambar yang

ditampilkan oleh Jogja TV dalam program Seputar Jogja, kualitasnya baik

tetapi kadang-kadang kurang jelas.

Lumayan mas, walau kadang-kadang ada semut-semutnya.
(Wawancara dengan Ibu Miati)

Sedangakan pendapat diutarakan oleh Ibu Mariati, bahwa kualitas

gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV dalam program Seputar Jogja,

kualitasnya baik dan gambarnya jelas.

Lumayan bening mas, jelas lah. (Wawancara dengan Ibu
Mariati)

Kabupaten Gunung Kidul

Informan Kabupaten Gunung Kidul tidak sependapat dengan

informan dari Kabupaten Bantul. Mereka berpendapat bahwa kualitas

gambar pada tayangan program Jogja TV khususnya Seputar Jogja tidak

begitu bagus. Gambarnya kurang begitu jelas dan suaranya pun terkadang

tidak jelas juga.

Jelas mas gambarnya, suaranya juga jelas. (Wawancara dengan
Ibu Ibit Kanani)

Pendapat diutarakan oleh Ibu Ibit Kanani, diperkuat oleh Ibu

Mariamah, bahwa kualitas gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV dalam

program Seputar Jogja, kualitasnya kurang baik  dan kurang begitu jelas.
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Kurang begitu jelas mas, tetapi ya, pas jelas, ya jelas.
(Wawancara dengan Ibu Mariamah)

Pendapat diutarakan oleh Ibu Mariamah  , diperkuat lagi oleh Ibu

Bakat bahwa kualitas gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV dalam

program Seputar Jogja, kualitasnya kurang baik  dan kurang begitu jelas.

Kurang begitu jelas apa lagi kalau hujan mas. Tetapi pada saat
saat jaringannya bagus ya bagus mas.(Wawancara dengan Ibu
Bakat 2012 )

Pendapat diutarakan oleh Ibu Bakat, diperkuat lagi oleh Ibu Sagimin

bahwa kualitas gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV dalam  program

Seputar Jogja, kualitasnya kurang baik  dan kurang begitu jelas.

Kurang begitu jelas, mungkin antena bulek mas yang udah jelek.
(Wawancara dengan Ibu Sagimin)

3. Kelompok Pekerja

a. Penjelasan Mengenai Unsur Aktualitas

 Mengenai bagaimana dengan keterbaruan berita atau informasi yang

disajikan oleh program berita Seputar Jogja, apakah yang disajikan berita

baru tetapi kejadiannya sudah lama atau memang kejadian yang benar-

benar baru ?

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para pekerja yang dalam hal ini yang menjadi informan adalah

bapak-bapak dari Kabupaten Bantul, sama halnya dengan yang diutarakan

oleh kelompok mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga, bahwa banyak
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informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak membuat mereka tambah

pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan berita yang di siarkan itu

baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita berita

Jika saya lihat mas, berita yang di siarkan itu baru-baru dan
jarang sekali ada berita yang di ulang-ulang mas. (Wawancara
dengan Pak Marjono, tanggal 14 April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Marjono, diperkuat lagi oleh Pak

Lanjar bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan

berita yang disiarkan itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita

berita

Ya kalau beritanya sih mas baru-baru, tetapi saya juga ya kurang
tahu kalau ada yang diulangi mas karena, kan banyak berita
yang disiarkan dan saya juga lupa. (Wawancara dengan Pak
Lanjar, tanggal 15 April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan

berita yang disiarkan itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita

berita.

Baru-baru mas, karena kan yang kita butuhkan informasi yang
baru-baru. (Wawancara Pak Sugeng, tanggal 16 April 2012 )

Pendapat diutarakan oleh Pak Sugeng, diperkuat lagi oleh Pak

Badarudin bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan

berita yang di siarkan itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan
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berita berita dan berita tersebut akan terlihat terjadi pengulangan jika

terlihat tanggal peliputannya sudah lama.

Setahu saya melihat acara ini, berita yang di berikan ya baru-
baru, soalnya kan pasti ada tanggalnya to. (Wawancara Pak
Badarudin tanggal 6 April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Badarudin, diperkuat lagi oleh

Pak Wistono bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan

berita yang disiarkan itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita

berita

Menurut saya, ya beritanya baru-baru tidak ada yang lama-lama
mas. (Wawancara dengan Pak Wistono, tanggal 17 April 2012 )

Kabupaten Gunung Kidul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para pekerja yang dalam hal ini yang menjadi informan adalah

bapak-bapak dari Kabupaten Gunung Kidul, sama halnya dengan yang

diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga. Bahwa

banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak membuat mereka

tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan berita yang disiarkan

itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita berita

Kalau pendapat saya, beritanya yang dikasih ya baru-baru,
setiap harinya berbeda terus. (Wawancara dengan Pak Suleman,
tanggal 7 April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Suleman, diperkuat lagi oleh Pak

Bakat bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak membuat
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mereka tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan berita yang di

siarkan itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita berita.

Bapak sih , melihatnya ya baru-baru terus mas putu.
(Wawancara dengan Pak Bakat, tanggal 8 April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Bakat, diperkuat lagi oleh Pak

Sagimen bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi Yogyakarta dan

berita yang disiarkan itu baru-baru dan jarang sekali ada pengulangan berita

berita.

Beritanya selalu baru mas kalau pak lek liat, orang pak lek
sering kok liat acara itu. (Wawancara dengan Pak Sagimen,
tanggal 9 April 2012 )

 Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja apakah hanya kejadian yang

ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya ?

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari kelompok

ibu-ibu dari Kabupaten Bantul, sama halnya dengan yang diutarakan oleh

kelompok mahasiswa. bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja dalam hal ini

berimbang, informasinya juga tidak hanya dari wilayah Yogyakarta saja melainkan

dari kabupaten disekitarnya seperti, Solo, Klaten dan lain nya ada.

Berimbang kalau menurut saya, karena terkadang tidak hanya
dari Jogja saja tetapi dari daerah sekitar Jogja juga seperti
Klaten juga ada. (Wawancara dengan Pak Marjono)
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Pendapat yang diutarakan oleh Pak Marjono, diperkuat lagi oleh Pak

Lanjar bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi karena, beritanya

tidak hanya dari Jogja saja.

Kalau menurut saya berimbang mas, karena beritanya tidak
hanya dari Jogja aja mas, dai daerah lain juga ada. Dari Solo
ada, dari Klaten juga ada mas. (Wawancara dengan Pak Lanjar)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi, karena beritanya

tidak hanya dari Jogja saja.

Kalau saya pas lihat beritanya berimbang mas karena dari
daerah luar Jogja juga ada mas. (Wawancara Pak Sugeng)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Sugeng, diperkuat lagi oleh Pak

Badarudin bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi karena, beritanya

tidak hanya dari Jogja saja.

Berimbang mas, orang dari Klaten juga ada kok. (Wawancara
Pak Badarudin )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Badarudin, diperkuat lagi oleh

Pak Wistono. bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak

membuat mereka tambah pengetahuan akan informasi karena, beritanya

tidak hanya dari Jogja saja .

Kalau saya ditanya begitu berimbang mas, karena memang
beritanya tidak hanya dari Jogja saja kok. (Wawancara dengan
Pak Wistono)
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Kabupaten Gunung Kidul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari kelompok

bapak-bapak dari Kabupaten Gunung Kidul, sama halnya dengan yang diutarakan

oleh kelompok mahasiswa dan kelompok ibu-ibu rumah tangga, bahwa berita yang

disajikan oleh Seputar Jogja dalam hal ini berimbang, informasinya juga tidak

hanya dari wilayah Yogyakarta saja melainkan dari kabupaten disekitarnya seperti,

Solo, Klaten dan lain nya ada.

Berimbang mas, karena saya lihat dari luar daertah Jogja juga
ada kok. (Wawancara dengan Pak Suleman)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Suleman, diperkuat lagi oleh Pak Bakat

bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak membuat mereka

tambah pengetahuan akan informasi karena, beritanya tidak hanya dari Jogja saja.

Berimbang mas. (Wawancara dengan Pak Bakat)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Bakat, diperkuat lagi oleh Pak Sagimen

Bahwa banyak informasi yang didapatkan oleh bapak-bapak membuat mereka

tambah pengetahuan akan informasi karena, beritanya tidak hanya dari Jogja saja..

Berimbang mas, orang berita yang dari Klaten , Solo juga ada
kok. (Wawancara dengan Pak Sagimen)

b. Penjelasan Mengenai Unsur Human Interest

 Sepengetahuan bapak menyimak program berita Seputar Jogja, apakah

sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM  ?
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Kabupaten Gunung Kidul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para kelompok pekerja  dari Kabupaten Gunung Kidul, sama

halnya dengan yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan kelompok

ibu-ibu rumah tangga. Terdapat siaran berita tentang pelanggaran HAM

seperti pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Kalau masalah hak asasi manusia banyak mas pernah disiarin
pembunuhan, pemerkosaan dan penganiyayaan. Itu pernah dan
hampir setiap harinya ada mas. (Wawancara dengan Pak
Suleman)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Suleman, diperkuat lagi oleh Pak

Bakat, bahwa terdapat berita tentang mengenai profil seseorang ataupun

berita tentang pelanggaran HAM yaitu seorang pengerajin kramik di daerah

Wedi, Klaten.

Ya pernah sih mas ada, kalau membahas orang lain pernah
mereka ngomongin seorang pengerajin kramik di itu mas daerah
wedi itu di Klaten mas. (Wawancara dengan Pak Bakat)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Bakat, diperkuat lagi oleh Pak

Sagimen, bahwa terdapat berita tentang mengenai profil seseorang ataupun

berita tentang pelanggaran HAM  yaitu pembunuhan , info tentang

pemerkosaan.

Pernah mas, ya itu ngasih tahu kalau ada pembunuhan , info
tentang pemerkosaan gitu mas. (Wawancara dengan Pak
Sagimen)

Kabupaten Bantul
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Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok pekerja  dari Kabupaten Gungung Kidul, sama halnya dengan

yang Bantul diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan kemlompok ibu-ibu

rumah tangga. Terdapat siaran berita tentang  pelanggaran HAM seperti

pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Kalau itu, pernah mas disiarin seperti berita tentang
pemerkosaan, pembunuhan sampai penganiyayaan mas.
(Wawancara dengan Pak Mardjono, tanggal April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Mardjono, diperkuat lagi oleh

Pak Lanjar, bahwa terdapat berita tentang mengenai profil seseorang

ataupun berita tentang pelanggaran HAM . Seperti tentang pembunuhan

pemerkosaan.

Pernah lihat mas, kalau itu setiap hari pasti ada. Misalnmya
tentang pembunuhan pemerkosaan seperti itu. (Wawancara
dengan Pak Lanjar, tanggal April 2012 )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng bahwa terdapat siaran berita tentang mengenai profil seseorang

ataupun berita tentang pelanggaran HAM yaitu berita tentang seperti

penganiyaan, pembunuhan.

Selalu ada kalau berita seperti itu, seperti penganiyaan,
pembunuhan mas. (Wawancara dengan Pak Sugeng)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Sugeng, diperkuat lagi oleh Pak

Badarudin, bahwa terdapat berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM yaitu pengerajin batu bata, penambang batu

putih, dan pembunuhan, pemerkosaan
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Ada mas berita mengenai pernah itu pengerajin batu bata,
penambang batu putih, dan pembunuhan, pemerkosaan gitu.
(Wawancara dengan Pak Badarudin )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Badarudin, diperkuat lagi oleh

Pak Wistono, bahwa terdapat berita tentang mengenai profil seseorang

ataupun berita tentang pelanggaran HAM yaitu seperti penganiyayaan,

pembunuhan

Selalu ada kalau berita seperti itu, seperti penganiyaan,
pembunuhan mas. (Wawancara dengan Wistono )

c. Penjelasan Mengenai Unsur Importance

 Apakah berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab

keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta dan

sekitarnya ? bisa anda jelaskan ?

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para kelompok pekerja  dari Kabupaten Bantul, sama halnya

dengan yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan kemlompok ibu-ibu

rumah tangga. Yaitu berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa

menjawab keingintahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta dan

sekitarnya

Ya bisa menjawab mas, karena saya terkadang butuh informasi
tentang Jogja juga. (Wawancara dengan Pak Marjono)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Marjono, diperkuat lagi oleh Pak

Lanjar. bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa
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menjawab keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta dan

sekitarnya. Seperti memuculkan butuh info tentang perkembangan

pertanian.

Ya bisa menjawab mas, karena saya kan seorang petani, jadi
mungkin saya butuh info tentang itu mas. Soalnya pernah
munculin tentang itu mas. (Wawancara dengan Pak Lanjar)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng. bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa

menjawab keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta

atau daerah sendiri .

Menjawab sih mas, karena saya juga pingin tahu info tentang
daerah sendiri juga. (Wawancara Pak Sugeng)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Sugeng, diperkuat lagi oleh Pak

Badarudin, bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa

menjawab keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta

atau daerah sendiri .

Bagaimana ya mas, kalau yang saya rasakan sih, menjawab mas,
karena terkadang saya juga pingin tahu tentang info Jogja juga.
(Wawancara Pak Badarudin  )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Badarudin, diperkuat lagi oleh

Pak Wistono, bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa

menjawab keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta

atau daerah sendiri .

Menjawab sih mas, karena saya terkadang pingin tahu tentang
Jogja dan info tentang kayak tanam padi dan lainnya mas.
Karena saya petani juga. (Wawancara dengan Pak Wistono)
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Kabupaten Gunung Kidul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para kelompok pekerja  dari Kabupaten Bantul, sama halnya

dengan yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan kelompok ibu-ibu

rumah tangga. Yaitu berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa

menjawab keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Bingung mas, ya menjawab sih mas, karena saya juga orang
Jogja harus tahu tentang info Jogja dan apa lagi yang
menyangkut daerah tempat saya tinggal. (Wawancara dengan
Pak Suleman)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Suleman, diperkuat lagi oleh Pak

Bakat, bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab

keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta atau daerah

sendiri . Terlebih lagi untuk info tentang pertanian.

Sudah menjawab karena saya sebagai petani dan kepala dukuh
butuh info tentang Jogja, dan berkaitan dengan pekerjaan saya
sebagai petani. (Wawancara dengan Pak Bakat)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Bakat, diperkuat lagi oleh Pak

Sagimen, bahwa berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa

menjawab keingin tahuan bapak akan informasi yang ada di Yogyakarta

atau daerah sendiri .

Sudah menjawab, karena saya jauh dari kota dan keterbatasan
informasi jadi saya hanya dengan lihat televisi bisa tahu tentang
Jogja mas. (Wawancara dengan Pak Sagimen)
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d. Penjelasan Mengenai Unsur Visualisasi

 Menurut anda bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat

anda tinggal ?

Kabupaten Bantul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para kelompok pekerja  dari Kabupaten Bantul, sama halnya

dengan yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan kemlompok ibu-ibu

rumah tangga. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV

khususnya untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk

disaksikan

Kalau tempat saya , bagus mas gambarnya. (Wawancara dengan
Pak Marjono)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Marjono, diperkuat lagi oleh Pak

Lanjar. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya

untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk disaksikan.

Kalau di tempat saya sih bagus mas. (Wawancara dengan Pak
Lanjar)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya

untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk disaksikan.

Tempat saya jernih mas karena antenanya tinggi. (Wawancara
Pak Sugeng)

 

 



122

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya

untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk disaksikan walau

kadang-kadang agak kabur saat-saat tertentu.

Bagus sih mas tempat saya walau agak burek kadang-kadang.
(Wawancara Pak Badarudin )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Lanjar, diperkuat lagi oleh Pak

Sugeng. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya

untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk disaksikan walau

kadang-kadang agak kabur saat-saat tertentu.

Lumayan bagus mas, walau kadang-kadang ada semutnya pas
antenya gangguan. (Wawancara dengan Pak Wistono)

Kabupaten Gunung Kidul

Dalam pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh informan dari

kelompok para kelompok pekerja  dari Kabupaten Gunung Kidul, sama

halnya dengan yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan kemlompok

ibu-ibu rumah tangga pada daerah Gunung Kidul. Yaitu kualitas gambar

yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya untuk program berita Seputar Jogja

kurasng begitu baik untuk disaksikan, dikarenakan kurang jelasnya gambar

yang disajikan.

Lumayan bagus mas, tapi kadang-kadang juga burek mas.
(Wawancara dengan Pak Suleman )

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Suleman, diperkuat lagi oleh Pak

Bakat. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya
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untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk disaksikan  walau

kadang-kadang agak kabur saat-saat tertentu

Lumayan bagus mas, tapi ya itu, kadang-kadang juga burek mas
banyak semutnya. (Wawancara dengan Pak Bakat)

Pendapat yang diutarakan oleh Pak Bakat, diperkuat lagi oleh Pak

Sagimen. Yaitu kualitas gambar yang disiarkan oleh Jogja TV khususnya

untuk program berita Seputar Jogja baik dan jelas untuk disaksikan  walau

kadang-kadang agak kabur saat-saat tertentu

Bagus sih bagus mas, tetapi kadang-kadang ya burek mas, pas
lagi gangguan. (Wawancara dengan Pak Sagimen)

C.2. Data Observasi

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti tidak hanya

mendapatkan data wawancara saja. Dalam hal ini, peneliti juga

melakukan observasi. Data yang didapat dari observasi ini, akan

dianalisis dengan dibagi ke dalam 1 kategori. Kategori tersebut antara

lain antusias informan melihat acar.. Analisis data observasi akan

dilakukan terhadap 1 kelompok yang sudah di tetapkan yaitu kelompok

mahasiswa. Berikut analisis data observasinya.

a. Antusias Informan

Untuk kategori ini peneliti akan melihat bagaimana antusias

informan dalam menonton acara berita Seputar Jogja. Antusias

informan bisa dilihat pada saat acara program berita Seputar Jogja

akan mulai, apakah informan cepat-cepat mengganti chanelnya yang
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semula lain menjadi saluran Jogja TV, atau saat menonton acara

Seputar Jogja informan diam dan memperhatikan beritanya dan

yang lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya, ada 1 kelompok

yang akan dianalisis pada data observasi ini. Kelompok yang

pertama yaitu :

 Kelompok Mahasiswa

Dalam pembahasan analisis data observasi pada kelompok

mahasiswa, peneliti tidak akan membahas satu persatu dari

mahasiswa. Dalam hal ini, peneliti akan membahasnya secara

keseluruhan.

Pada kelompok mahasiswa, hampir semua mereka mononton

televisi di ruang keluarga. Memang ada mahasiswa yang

mempunyai televisi sendiri di kamar, tetapi itu tidak semua

hanya 2 yang mempunyai dari 19 informan yang ada. Dalam

pengkantagorian yang pertama ini pada kelompok mahasiswa

antusiasnya dalam menonton acara ini bagus. Itu dilihat pada

saat mereka menyimak berita yang disajikan. Pada saat mereka

menyimak, para mahasiswa ini meliahatnya dengan serius dan

memperhatikan betul apa yang disampaikan.

Dalam melakukan observasi, peneliti tak jarang ikut menonton

acara Seputar Jogja bersama informan. Pada saat menyaksikan
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acara tersebut, terjadi interaksi antara peneliti dan informan

yang dimana membahas berita tersebut. Alhasil itu menyatakan

bahwa informan benar-benar memperhatikan berita secara baik.

Terjadinya interaksi itu tidak hanya satu atau dua orang

mahasiswa saja tetapi semuanya dari ke 19 informan tersebut

yang dari Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Gunung Kidul.

D. Interpretasi Data

1. Teori Persepsi

Untuk melihat hasil dari bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten

Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul terhadap program acara Seputar Jogja

di Jogja TV, dapat dilihat dari data wawancara dari ketiga kelompok

tersebut dikaitkan dengan Teori Persepsi yaitu menafsirkan makna

informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi,

ekspektasi, motivasi, dan memori Desiderato (Rakhmat, 2012 : 50). Tidak

hanya dengan teori tersebut saja tetapi juga, akan dikaitkan dengan nilai-

nilai berita yang sudah ditentukan. Nilai-nilai berita yang digunakan untuk

mengkaji yaitu Aktualitas, Importance, Human Interest, dan Visualisasi.

Keempat hal diatas, digunakan sebagai bahan untuk mengukur persepsi

masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul yang dalam

penelitian ini dibagi berdasarkan 3 kelompok dengan paparan dari hasil

kesimpulan sebagai berikut.
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a. Persepsi terhadap Unsur Nilai Keaktualisasian Program Berita Seputar

Jogja.

Nilai Aktualitas yaitu dimana sebuah informasi yang terus berganti dan

baru. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bagaimana sebuah portal

berita yang menayangkan dan menyajikan sebuah informasi kepada

masyarakat, selalu baru. Persepsi masyarakat baik terhadap penyajian

program portal berita yang ditayangkan jika berita atau informasi yang

diberikan selalu baru baik dilihat dari sisi waktu kejadiannya, dan belum

pernah disiarkan oleh media lain. Jika sudah pernah disiarkan oleh media

lain, harus mampu menyiarkan dari sisi yang berbeda. Hasil yang didapat

dari masing-masing kelompok untuk menjawab ada atau tidaknya unsur ini

adalah sebagai berikut :

 Kelompok Mahasiswa

Dari keempat nilai berita yang digunakan untuk mengkaji hasil

wawancara ini, persepsi yang dibentuk oleh masyarakat Kabupaten

Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul terhadap portal berita Seputar

Jogja dalam  hal ini tentang keaktualan dalam memberikan

informasi. Menurut kedua kelompok mahasiswa dari Kabupaten

Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja, keaktualannya sungguh baik. Karena komentar kedua

kelompok mahasiswa dari kedua kabupaten ini seluruhnya

memberikan tanggapan yang sama yaitu berita yang di sampaikan
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atau yang diberikan, bru-baru dan selalu ganti setiap harinya dengan

informasi yang lain.

Sebagai bukti untuk memperkuat interpretasi yang dibuat, salah satu

data wawancara dari informan Muchamad Sueb Kelompok

Mahasiswa dari Kabupaten Bantul. Informan ini mengatakan bahwa

berita yang disajikan oleh Seputar Jogja dari hari-kehari beritanya

selalu baru dari hari-kehari. Sama halnya dengan informan

mahasiswa dari Kabupaten Gunung Kidul dengan mengunakan salah

satunya yang bernama Amien. Ia mengatakan bahwa berita yang

disiarkan oleh Seputar Jogja selalu baru karena, jika terjadi

pengulangan berita yang sama atau berita yang waktunya sudah dulu

diulang kembali, akan terlihat aneh dan portal berita tersebut tidak

layak untuk ditayangkan.

 Kelompok Ibu Rumah Tangga

Persepsi yang dibentuk oleh ibu-ibu dari kedua kabupaten ini dalam

menyaksikan portal berita Seputar Jogja yang diproduksi oleh Jogja

TV adalah baik. Dikarenakan menurut mereka berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja, informasinya selalu berganti setiap harinya.

Alhasil pengetahuan mereka akan informasi tentang seputar jogja

menjadi bertambah dan baik. Sebagai bukti untuk memperkuat

interpretasi yang dibuat, salah satu data wawancara dari informan

Ibu Istiani dari Kabupaten Bantul yang dimana ia mengatakan

beritanya berganti terus setiap harinya. Pernyataan yang sama

 

 



128

diutarakan oleh Ibu Bakat dari Kabuoaten Gunung Kidul yang

mengatakan bahwa berita yang ia saksikan di Seputar Jogja terus

berganti setiap harinya.

 Kelompok Pekerja

Untuk kelompok pekerja, membuat pernyataan hal yang sama secara

keseluruhan seperti yang diutarakan oleh kelompok mahasiswa dan

kelompok ibu rumah tangga dalam persepsi terhadap nilai aktualitas

terhadap program berita Seputar Jogja. Dalam hal ini persepsi

terhadap portal berita Seputar Jogja oleh kelompok pekerja baik

adanya. Sebagai bukti untuk memperkuat interpretasi yang dibuat,

salah satu data wawancara dari informan Pak Sugeng dari

Kabupaten Bantul. Mengatakan bahwa berita yang disajikan selalu

baru untuk setiap harinya. Hal yang juga disampaikan oleh salah

satu informan yaitu Pak Suleman dari Kabupaten Gunung Kidul

yang mengatakan bahwa berita yang diberikan atau informasi yang

disajikan oleh Seputar Jogja terus berganti setiap harinya.

b. Persepsi terhadap Unsur Nilai Human Interest Program Berita Seputar

Jogja.

Nilai Human Interest yaitu nilai berita yang mencakup informasi yang

terdapat di lingkungan masyarakat atau sosial. Seperti halnya sex, HAM,

keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam hidup, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Nilai Human Interest termasuk salah satu penentu bagaimana
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berita itu baik atau tidaknya sebagai informasi yang disajikan kepada

masyarakat.

 Kelompok Mahasiswa

Dalam hal ini persepsi yang dibuat oleh informan mahasiswa kedua

kabupaten semakin baik. Hal itu tercipta karena dalam informasi

yang diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai Human

Interest , yang membuat informasi berita yang didapat beragam.

Sebagai bukti untuk memperkuat interpretasi yang dibuat, salah satu

data wawancara dari informan Krisna Adi Nugroho dari Kabupaten

Bantul, yang mengatakan bahwa pernah disiarkan tentang

penambang bati putih. Pernyataan yang lain yang mendukung juga

disampaikan salah satunya oleh informan Amin. Menyatakan bahwa

terdapat berita tentang pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan.

 Kelompok Ibu Rumah Tangga

Persepsi yang dibentuk oleh ibu-ibu dari kedua kabupaten ini dalam

menyaksikan portal berita Seputar Jogja yang diproduksi oleh Jogja

TV adalah baik. Hal itu tercipta karena dalam informasi yang

diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai Human Interest ,

yang membuat informasi berita yang didapat beragam. Sebagai bukti

untuk memperkuat interpretasi yang dibuat, salah satu data

wawancara dari informan ibu Tukilah dari Kabupaten Bantul yang

menyatakan bahwa pernah disiarkan tentang pelaku jual beli organ

tubuh manusia yang mana itu melanggar HAM. Pernyataan
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pendukung juga di lontarkan oleh informan Ibu Ibit Kanani salah

satunya dari Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan bahwa ada

berita yang menyiarkan tentang penculikan, pemerkosaan dan

penganiayaan yang mana itu melanggar HAM.

 Kelompok Pekerja

Persepsi yang dibentuk oleh kelompok pekerja dari kedua kabupaten

ini dalam menyaksikan portal berita Seputar Jogja yang di produksi

oleh Jogja TV adalah baik. Hal itu tercipta karena dalam informasi

yang diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai Human

Interest , yang membuat informasi berita yang didapat beragam.

Sebagai bukti untuk memperkuat interpretasi yang dibuat, salah satu

data wawancara dari informan Pak Sugeng dari Kabupaten Bantul

yang menyatakan bahwa pernah disiarkan tentang penculikan,

pemerkosaan dan penganiayaan dimana itu melanggar HAM.

Pernyataan pendukung juga dilontarkan oleh informan Pak Suleman

salah satunya dari Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan

bahwa ada berita yang menyiarkan tentang penculikan, pemerkosaan

dan penganiayaan dimana itu melanggar HAM.

c. Persepsi terhadap Nilai Importance Program Berita Seputar Jogja.

Selain kedua unsur di atas, terdapat unsur Nilai Importance yang juga

penting dalam menentukan kualitas berita. Dalam hal ini untuk membuat

persepsi masyarakat baik terhadap program acara yang dibuat oleh stasiun

televisi, mereka harus menyajikan informasi yang mampu menjawab rasa

 

 



131

keingin tahuan masyarakat tentang berbagai hal yang sedang menjadi

perhatian mereka. Selain itu juga, informasi yang diberikan harus bisa

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

 Kelompok Mahasiswa

Dalam hal ini persepsi yang dibuat oleh informan Mahasiswa kedua

kabupaten semakin baik. Hal itu tercipta karena dalam informasi

yang diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai Penting (

Importance ). Dimana informasi yang disiarkan oleh Seputar Jogja

menurut Kelompok Mahasiswa dari kedua Kabupaten penting untuk

di siarkan ke masyarakat karena berkaitan dengan keadaan

Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai bukti untuk memperkuat

interpretasi yang dibuat, salah satu data wawancara dari informan

Bagas Bagaskara dari Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa

informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, sangat membantu

sekali karena rasa ingin tahunya tentang kadaan Yogyakarta

sangatlah besar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Amin dari

Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan bahwa informasi yang

diberikan oleh Seputar Jogja  sangat membantu karena dengan itu

bisa mengerti tentang keadaan Yogyakarta khususnya di daerah

Gunung Kidul.

 Kelompok Ibu Rumah Tangga

Persepsi yang dibentuk oleh ibu-ibu dari kedua kabupaten ini dalam

menyaksikan portal berita Seputar Jogja yang diproduksi oleh Jogja
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TV adalah baik. Hal itu tercipta karena dalam informasi yang

diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai Penting (

Importance ). Dimana informasi yang disiarkan oleh Seputar Jogja

menurut Kelompok Ibu-ibu rumah tangga dari kedua kabupaten

penting untuk disiarkan ke masyarakat karena berkaitan dengan

keadaan Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai bukti untuk

memperkuat interpretasi yang dibuat, salah satu data wawancara dari

informan ibu Tukilah dari Kabupaten Bantul. Menyatakan bahwa

terkadang ia ingin tahu tentang kedaan daerahnya sekarang dan itu

terjawab dengan adanya pemberitaan tentang daerahnya yang

disiarkan oleh Seputar Jogja. Sama halnya dengan ibu Ibit Kanani

yang dimana harus menonton Seputar Jogja karena pentinganya

mengetahui tentang daerahnya dan sebagai warga Jogja.

 Kelompok Pekerja

Persepsi yang dibentuk oleh Kelompo Pekerja dari kedua kabupaten

ini dalam menyaksikan portal berita Seputar Jogja yang diproduksi

oleh Jogja TV adalah baik. Hal itu tercipta karena dalam informasi

yang diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai Penting (

Importance ). Dimana informasi yang disiarkan oleh Seputar Jogja

menurut Kelompo Pekerja dari kedua kabupaten penting untuk di

siarkan ke masyarakat karena berkaitan dengan keadaan Yogyakarta

dan sekitarnya. Sebagai bukti untuk memperkuat interpretasi yang

dibuat, salah satu data wawancara dari informan Pak Lanjar dari

Kabupaten Bantul. Menyatakan bahwa banyak informasi pertanian
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yang disiarkan oleh Seputar Jogja, maka dari itu ia harus wajib

menontonnya karena bekerja sebagai seorang petani. Sama halnya

dengan Pak Sagimin yang menyatakan bahwa karena ia jauh dari

kota dan rasa ingin tahunya tentang Yogyakarta itu besar. Maka dari

itu Pak Sagimin harus melihat Seputar Jogja karena menurut dia

semua informasi tentang Jogja ada disitu.

d. Persepsi terhadap Visualisasi Program Berita Seputar Jogja.

Nilai Visualisasi dalam hal ini adalah berkaitan dengan bagaimana

kejelasan gambar video yang diperlihatkan oleh program tersebut untuk

memberikan kejelasan informasi. Persepsi masyarakat akan baik apabila

gambar video yang diberikan jelas dan ada keterkaitannya audionya.

 Kelompok Mahasiswa

Dalam hal ini persepsi yang dibuat oleh informan Mahasiswa kedua

kabupaten dalam hal ini berbeda. Hal itu tercipta karena dalam

informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, menganut unsur Nilai

Visualisasi. Unsur ini adalah unsure yang penting dalam berita,

kualitas gambar dan kejelasan pada gambar pun menjadi tolak ukur

utama. Disini kelompok mahasiswa dari kedua kabupaten berbeda

pendapat. Sebagai bukti untuk memperkuat interpretasi yang dibuat,

salah satu data wawancara dari informan Muchamad Sueb dari

Kabupaten Bantul yang dimana ia menyatakan bahwa kualitas

gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV lewat program Seputar

Jogja bagus tidak kabur-kabur gambarnya dan mudah untuk
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dimengerti antara gambar dengan audionya. Berbeda halnya dengan

informan Rahayu Sulistyo dari Kabupaten Gunung Kidul ia

menyatakan bahwa gambar yang disajikan oleh Jogja TV lewat

program Seputar Jogja sangat kurang bagus gambarnya kurang jelas

dan sering kabur-kabur.

 Kelompok Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini persepsi yang dibuat oleh informan ibu-ibu rumah

tangga  kedua kabupaten dalam hal ini berbeda. Hal itu tercipta

karena dalam informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

menganut unsur Nilai Visualisasi. Unsur ini adalah unsur yang

penting dalam berita, kualitas gambar dan kejelasan pada gambar

pun menjadi tolak ukur utama. Disini kelompok ibu-ibu rumah

tangga dari kedua kabupaten berbeda pendapat. Sebagai bukti untuk

memperkuat interpretasi yang dibuat, salah satu data wawancara dari

informan ibu Mariati dari Kabupaten Bantul yang dimana ia

menyatakan bahwa kualitas gambar ditampilkan oleh Jogja TV

lewat program Seputar Jogja bagus tidak kabur-kabur gambarnya

dan mudah untuk dimengerti antara gambar dengan audionya.

Berbeda halnya dengan informan Ibu Sagimin dari Kabupaten

Gunung Kidul ia menyatakan bahwa gambar yang disajikan oleh

Jogja TV lewat program Seputar Jogja kurang bagus gambarnya

kurang jelas dan sering kabur-kabur.
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 Kelompok Pekerja

Dalam hal ini persepsi yang dibuat oleh informan Kelompok Pekerja

tangga  kedua kabupaten dalam hal ini berbeda. Hal itu tercipta

karena dalam informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

menganut unsur Nilai Visualisasi. Unsur ini adalah unsure yang

penting dalam berita, kualitas gambar dan kejelasan pada gambar

pun menjadi tolak ukur utama. Disini Kelompok Pekerja dari kedua

kabupaten berbeda pendapat. Sebagai bukti untuk memperkuat

interpretasi yang dibuat, salah satu data wawancara dari informan

Pak Marjono dari Kabupaten Bantul yang dimana ia menyatakan

bahwa kualitas gambar yang ditampilkan oleh Jogja TV lewat

program Seputar Jogja bagus tidak kabur-kabur gambarnya dan

mudah untuk dimengerti antara gambar dengan audionya. Berbeda

halnya dengan informan Pak Suleman dari Kabupaten Gunung Kidul

ia menyatakan bahwa gambar yang disajikan oleh Jogja TV lewat

program Seputar Jogja lumayan bagus, tetapi gambarnya kurang

jelas dan sering kabur-kabur.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan persepsi pada media khususnya dalam konten

berita, bisa dilakukan dengan mengamati unsur-unsurnya. Yaitu dari sisi

aktualnya, Human Interest, Important, dan Visualnya. Dengan mengacu

pada keempat undure ini, mengenai bagaimana persepsi masyarakat

Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul terhadap isi program

Seputar Jogja di Jogja TVdiantaranya yaitu pertama bagaimana keaktualan

Seputar Jogja dalam mencari informasi untuk disajikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini dari ketiga kelompok yang terbagi dalam kelompok

mahasiswa, kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan pekerja, semuanya

mengatakan bahwa portal berita Seputar Jogja dalam hal ini konsisten.

Berita yang di berikan selalu baru setiapharinya dan berusaha untuk

menjaga keaktualannya. Kedua,  berita yang disajikan berimbang tidak

hanya dari seputaran Yogyakarta saja melainkan ditambah dari daerah

sekitarnya juga. Seperti halnya dari daerah Klaten, Solo dan yang lainnya.

Kemudian dari unsur Human Interestnya, dalam hal ini dari ketiga

kelompok tersebut juga berpandapat yang sama dari seringnya melihat dan

menyimak berita yang disajikan oleh Seputar Jogja, bahwa berita yang

disajikan menganut unsur tersebut, seperti profile seseorang, berita tentang

sex, pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan. Alhasil terlihat faktor

pendukung keaktualan yang seputar Jogja bangun terlihat. Selain itu juga

 

 



137

terlihat jelas bahwa, banyak ragam informasi yang disajikan oleh Seputer

Jogja. Kemudian dari unsur Important,berita bisa dikatakan penting apa bila

bisa menjawab keingintahuan dari masyarakat tentang apa yang mereka

perlukan. Dalam hal ini, Jogja TV lewat portal beritanya Seputar Jogja

menurut informan yang menjadi subjek penelitian, sudah memenuhi unsur

tersebut. Berita yang disajikan oleh portal berita Seputar Jogja, menurut

mereka adalah berita yang penting dan informasi yang seperti itulah yang

mereka cari. Seperti halnya berita tentang perkembangan pertanian,

peristiwa apa saja yang terjadi di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Yang terakhir dibahas dalam penelitian ini adalah unsur Visual.

Visual disini adalah unsur yang diman berkaitan dengan kualitas gambar.

Kualitas gambar disini berkaitan dengan kejelasan gambar yang muncul di

televisi. Dalam hal ini, terjadi perbedaan persepsi antara informan yang

bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dan yang bertempat tinggal di

Kabupaten Gunung Kidul. Perbedaan pendapat tersebut muncul

dikarenakan kualitas gambar yang muncul di daerah Kabupaten Bantul jelas

dan bening, tetapi gambar yang muncul di daerah Kabupaten Gunung Kidul

kualitasnya kurang baik, gambarnya terkadang kabur-kabur dan juga

terkadang sedikit kurang jelas.Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti, bahwa persepsi mereka terhadap portal berita Seputar Jogja

sungguh baik. Terlihat dari pendapat yang mereka berikan sesuai dengan

apa yang mereka rasakan dan mereka lihat dari informasi yang diberikan.
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B. Saran

1. Akademik

Penelitian yang peneliti buat sebenarnya sudah ada yang menggagasnya.

Tetapi penelitian ini menggunakan medote yang berbeda dan menggunakan

informan sebagai subjek penelitian lebih komplek. Penelitian sebelumnya

menggunakan metode FGD ( focus Group Disccusion ) dan memakai perempuan

sebagai subjek penelitianya. Berbeda dengan penelitian ini memakai metode

Diskrpsi Kulaitatif dan memakai masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan

Kabupaten Bantul sebagai Informan. Peneliti memaki medote ini dikarenakan bisa

menjelaskan secara rinci tentang apa yang dilihanya saat penelitian dilapangan.

Selain itu juga, menggunakan masyarakat kedua kabupaten tersebut sebagai subjek

penelitan, dikarenakan daerah tersebut yang cukup sering disorot, jangkauan

peneliti dalam meneliti juga cukup mudah dikarenakan terdapat akses yang

memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Salah satu kunci utama keberhasilan dalam metode ini adalah, bagaimana

kita sebagai peneliti berperan aktif untuk mencari data lewat wawancara dan

observasi. Setelah itu, bagaimana juga kita harus mengolah data temuan kita untuk

dijabarkan dengan bahasa kita sendiri. Maka dari itu dibutuhkan pembendaharaan

kata yang baik.
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2. Jogja TV ( Seputar Jogja )

Untuk Jogja TV, harus bisa lebih meningkatkan lagi kualitas dalam pemberitaan.

Agar respon masyarakat semakin baik dan peminatnya semakin banyak untuk

mengakses program acara Jogja TV khususnya Seputar Jogja.
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FIELD NOTE

OBSERVATION

a. Lapangan Kabupaten Bantul

 Rumah para informan, berada di daerah jangkauan siaran Jogja TV. Hal itu

dikarenakan rumah informan dan Jogja TV berada di dataran yang sama.

 Telvisi terletak di dekat ruang tamu dan berada di ruang keluarga. Kondisi seperti

itu untuk keseluruhan informan dari Kabupaten Bantul.

 Dari segi peralatan siaran yang informan punya, antena yang dimiliki keadaan

masih baik sehingga sinyal yang diterima baik.

 Rata-rata informan menonton acara Seputar Jogja pada siang dan malam hari.

Diakarenakan mereka semua sibuk untuk melaksanakan kegiatan dipagi hari.

b. Lapangan Kabupaten Gunung Kidul

 Rumah para informan, ada yang terjangkau secara baik oleh siaran Jogja TV dan

juga ada yang tidak. Itu dikarenakan ada peguunungan Patuk yang menghambat

siartan dari pada Jogja TV. Tetapi berbeda dengan yang berada di daerah

Wonosari Kota, siaran yang mereka dapat cukup bagus walau terkadang terjadi

gangguan. Kejadian tersebut diakibatkan karena, rumah mereka tidak terhalang

oleh pegunungan Patuk. Wonosari Kota terletak di dataran tinggi.

 Telvisi terletak di dekat ruang tamu dan berada di ruang keluarga. Ada juga yang

langsung gabung dengan ruang tamu. Kondisi seperti itu untuk keseluruhan

informan dari Kabupaten Gunung Kidul.

 Dari segi peralatan siaran yang informan punya, antena yang dimiliki keadaan

masih baik. Tetapi itu tidak menjamin kualitas gambar yang mereka dapat itu

baik..

 Rata-rata informan menonton acara Seputar Jogja pada siang dan malam hari.

Diakarenakan mereka semua sibuk untuk melaksanakan kegiatan dipagi hari.
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Transkrip Wawancara

1. Mahasiswa

a. Muchamad Sueb

P : Selamat siang mas.

Muchamad Sueb : Selamat siang juga mas.

P : Salam kenal mas

Muchamad Sueb : Iya mas sama

P : Begini mas. Maksud saya datang kemari ingin wawancara

sebentar. Tentang Jogja TV. apakah mas tahu ya, tentang program acara Seputar Jogja

di Jogja TV ?

Muchamad Sueb : o... itu mas, saya tau! Saya ya, cukup sering mas nonton itu.

P : berapa kali mas dalam seminggu menonton acara Seputar

Jogja mas ?

Muchamad Sueb : Tidak mesti sih mas, kadang 3 kali seminggu kadang 4 kali

seminggu gitu.

P : o…gitu ya mas, okokok.

Muchamad Sueb : iya mas

P : Langsung saja mas, mau bertanya bagaimana ya mas, tentang

Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja?

Muchamad Sueb : Ya kalau saya bilang sih, berita yang diliatin di seputar jogja

emang beda-beda dari yang sebelumnya. Selain itu juga beritanya sih baru-baru.

P : o gitu ya mas. Ok mas lanjut kepertanyaan ke dua mas.

Menurut masnya sendiri, bagaimana Berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah

bisa menjawab keingin tahuan masnya,  akan informasi yang ada di Yogyakarta dan

sekitarnya ? kalau iya bisa dijelaskan mas .

Muchamad Sueb : Lo membantu iya mas walau saya mungkin tidak semua

informasi di butuhkan, tetapi memang sangat membantu. Karena aku juga ya pingin

tahu aja mas apa yang terjadi di jogja gitu.

 

 



P : oke mas, selanjutnya Menurut kamu bagimana dengan

tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu sendiri ? maksudnya ya jelas

tidak gitu gambarnya.

Muchamad Sueb : Lumayan bagus, bening lah yang penting bisa dilihat

beritanya dan jelas. Jadi bisa mengerti beritanya mas.

P : hehehe….o gitu ya… okokok

Muchamad Sueb : iya mas. La masnya sendiri tinggal dimana mas ?

P : saya tinggal di taman siswa la deket to kampusnya sama

rumah saya. Cuman 10 menit dari sini juga kok. Hehehe. Oya mas bisa kasih saran

buat program berita Seputar Jogja untuk perkembangannya kedepan gitu.

Muchamad Sueb : wah… berarti deket dong…..

P : iya ni….terimakasih ya mas atas waktunya untuk bisa saya

wawancarai. Terimakasih bantuannya mas. Selamat siang.

Muchamad Sueb : iya mas sama-sama.

b. Bagas Bagaskara

P : Selamat siang mas, maaf ini mengganggu.

Bagas Bagaskara : iya mas, tidak apa-apa.

P : mau minta waktunya sebentar buat wawancara mas, tentang

Jogja TV.

Bagas Bagaskara :  iya boleh saya juga udh tahu dari Rendra.

P : o gitu ya, okok. Bisa kita mulai sekarang, soalnya sudah siang

nanti keburu masnya ada acara lain.

Bagas Bagaskara : oh, boleh-boleh.

 

 



P : yang pertama, bagaiman menurut mas bagas tentang

Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu mas.

Bagas Bagaskara : Kalau menurut saya, ya beritanya baru-baru. Dan tidak hanya

dari jogja aja keliatannya.

P : Mas bagas, menyaksikan Seputar Jogja berapa kali seminggu

?

Bagas Bagaskara :  Saya menyaksikan acara tersebut kadang-kadang aja mas,

bisa dibilang 4 sampai 5 kali dalam seminggu, kadang pagi, kadang juga pas malam

hari begitu.

P : wah, cukup rajin juga ya mas bagas ini, hehehe.

Bagas Bagaskara : ya cuman untuk ngisi waktu luang saja mas, soalnyakan dari

pagi sampek siang atau sore kuliah mas. Tidak sempet untuk liat informasi. Kebetulan

saya memang juga suka informasi tentang Jogja selain merita nasional atau

mancanegara.

P : wah sepertinya mas bagas ini gemar sekali ya nonton berita.

Bagas Bagaskara : ya lumayan mas, tidak terlalu sering juga kok. Biasa ja.

P : o begitu ya, hehehe. Itu kegiatan yang positif mas!

Bagas Bagaskara : iya mas. Hehehe…..

P : Lanjut kepertanyaan berikutnya mas, menurut mas Bagas

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Bagas Bagaskara : ya seperti yang saya katakan di awal tadi mas, beritanya tidak

hanya dari wilayah Jogja saja, melainkan dari daerah sekitar Jogja juga, seperti

Klaten, Solo dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya sih berimbang mas.

 

 



P : oke mas, pertanyaan selanjutnya Sepengetahuan anda

menyimak program berita Seputar Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil

seseorang ataupun berita tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan,

penculikan dan lain-lain mas.

Bagas Bagaskara : Ya pernaah lah, seperti itu waktu kapan ada pemerkosaan lo

tidak salah. Seputar Jogja memang niatnya mengangkat tentang budaya Jogja, tetapi

jangan terfokus hanya itu, berita-berita yang begini ini juga harus di liyatin biar tidak

bosan.

P : iya sih mas, karena menurut saya juga kalau beritanya hanya

begitu-begitu saja terus ya bosen juga mas.

Bagas Bagaskara : iya mas, lagian juga kita juga butuh informasi yang banyak to,

untuk pengetahuan kita juga.

P : lanjut ke pertanyaan selanjudnya mas, menurut kamu sendiri

ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin

tahuan mu akan informasi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa

atau belum bisa dijelaskan ?

Bagas Bagaskara : Iya sangat jelas membantu sekali, karena tidak semua aku

bisa tahu secara rinci tentang info Jogja dan sekitarnya. Karena Seputar Jogja juga

hanya memberikan informasi hanya di Jogja aja dan daerah sekitarnya. Itu pendapatku

lo.

P : iya mas, oke untuk pertanyaan terakhir mas, Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Bagas Bagaskara : Bagus kok, karena antena ku tinggi. Soalnya kalau tidak bagus

tidak tahu apa berita Jogja hari ini mas.

P : okokok mas, ternyata saluran di daerah bantul bagus ya mas.

Bagas Bagaskara : betul-betul.

 

 



P : ya, sudah kalau begitu. Terimakasih atas waktunya mas

Bagas.

Bagas Bagaskara : iya sama-sama mas putu.

c. Anggit Saputra

P : Selamat siang mbak anggit? Gimana kabarnya ?

Anggit Saputra : Baik mas putu, ya beginilah, hehehe. Mas putu sendiri gimana

?

P : Baik kok sama. Maaf ini saya mengganggu mau wawancara

sebentar bisa kan?

Anggit Saputra : oh bisa mas, iya tentang Seputar Jogja kan ?

P : kok sudah tahu, dari mana ?

Anggit Saputra : iya tahu dari rendra temen mu  to, kan satu kampus sama aku.

P : o iya. Okok. Sudah siap?

Anggit Saputra : iya sudah siap kok.

P : untuk pertanyaan pertama, bagaiman menurut Anggit sendiri

tentang Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar

Jogja ?maksudnya disini, selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah

beritanya baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Anggit Saputra : kalau menurut saya, Beritanya selalu baru tu, dan tidak hanya

dari jogja aja beritanya.

P : oke langsung kepertanyaan kedua, menurut Anggit bagaimana

dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya kejadian yang ada

di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan sekitarnya.

 

 



Anggit Saputra : Kalau saya lihat sih, beritanya selalu tidak hanya dari Jogja

juga, bahkan ada yang dari Solo, Klaten juga. Itu baik buat pengetahuan juga kalau

banyak informasi.

P : wah ternya suka juga ya menyaksikan berita. Kalau boleh tahu

berapa kali dalam seminggu menyaksikan berita Seputar Jogja?

Anggit Saputra : kalau saya ya todak terlalu sering sih, 2 kali sampek 4 kalai

dalam seminggu antara pagi sama malam .

P : okelah kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya. Sepengetahuan

Anggit menyimak program berita Seputar Jogja, apakah sering muncul berita

mengenai profil seseorang ataupun berita tentang pelanggaran HAM . seperti halnya

pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Anggit Saputra : yapernah mas, kayak pembunuhan permerkosaan. Berita

tentang itu cukup sering d putar di Seputar Jogja.

P : oke. Selanjutnya, menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita

yang disajikan oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan

informasi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa

dijelaskan ?

Anggit Saputra : menurut saya sudah menjawab dan cukup jelas informasi yang

diberikan oleh Seputar Jogja.  Saya jelas karena gambarnya jelas dan keterangannya

jelas juga.

P : siiip, pertanyaan terakhir ni, Menurut kamu sendiri bagimana

dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu, apakah jelas

gambarnya atau kurang jelas.

Anggit Saputra : Lumayan sih walau agak sedikit burek. Hehehe. Tetapi jelas

kok.

P : o begitu ya, ok terimakasih atas waktunya dan bantuannya,

maaf juga bila merepotkan nih.

Anggit Saputra : iya tidak papa kok. Sama-sama

 

 



d. Pratiwi

P : selamat siang tiwi.

Pratiwi : selamat siang juga mas. Gimana ni kabarnya.

P : baik kok. Kamu sendiri gimana?

Pratiwi : baik kok.

P : baguslah kalau begitu. Barusan pulang kuliah ya?

Pratiwi : iya nih, capek hehehe.

P : oke bisa langsung dimulai biat cepet nih, karena udah siang. Lagian

kamu juga capek to ?

Pratiwi : iya nih. Oke.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk mempersingkat

waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita atau informasi

yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini, selama mas

bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada berita yang

diulang-ulang gitu.

Pratiwi : kalau menurut aku sih ya beritanya selalu baru dengan informasi yang

berbeda-beda.

P : oke klau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Pratiwi : menurut aku sih berimbang ya. Karena beritanya yang aku lihat tidak

hanya dari Jogja saja tetapi dari luar daerah Jogja juga ada.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar Jogja,

apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

 

 



Pratiwi : ya ada, aku liat itu pembunuhan, penculikan ya pokoknya kalau yang

melanggar HAM seperti itu ada kok.

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pratiwi : kalau menurut aku sih sudah bisa menjawab. Karena beritanya yang

disiarkan jelas dan memang aku pingin tahu tentang jogja walau tidak semua aku

butuhkan informasinya.

P : o begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu sendiri

bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu, apakah jelas

gambarnya atau kurang jelas.

Pratiwi : kalau tempay ku juelas ish gambarnya tidak pernah burek. Tidak

kalah dengan stasiun televisi yang lain.

P : oke tiwi terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf ngerepotin nih

Pratiwi : iya sama-sama.

e. Prasetya Dika

P : selamat siang mas.

Prasetya Dika : selamat siang juga mas. Gimana ni kabarnya.

P : baik kok. Kamu sendiri gimana?

Prasetya Dika : baik kok.

P : baguslah kalau begitu. Gimana Kuliahnya ?

Prasetya Dika : lancar-lancar aja kok. .

P : oke bisa langsung dimulai biat cepet nih, karena udah siang. Lagian

kamu juga capek to ?

 

 



Prasetya Dika: oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk mempersingkat

waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita atau informasi

yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini, selama mas

bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada berita yang

diulang-ulang gitu.

Prasetya Dika : ya sepengetahuanku liat sih beritanya memang selalu baru, dan

berganti-ganti terus. Karena kalau tidak begitu gimana nanti masyarakatnya.

P : oke klau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Prasetya Dika : Menurut saya, berita yang disiarkan Seputar Jogja tidak hanya di

Jogja saja tetapi di Klaten juga pernah, terus di Wonogiri juga pernah. Itu berguna

bagi perkembangan informasi dan pengetahuan masyarakat khususnya saya.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar Jogja,

apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Prasetya Dika : banyak sih dan pernah juga di siarin tentang Pernah disiarkan tentang

bagaimana sosok Sri Sultan Hamengkubuwono x. Lalu pembunuhan, tentang

pemerkosaan juga ya pokoknya sering kok.

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Prasetya Dika : menurut ku ya bisa menjawab lah dan Sangat membantu mas karena

mau tidak mau aku secara pribadi butuh itu. Dikarenakan informasi tentang jogja

banyak, dan juga beritanya jelas.

 

 



P : o begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu sendiri

bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu, apakah jelas

gambarnya atau kurang jelas.

Prasetya Dika : kalau aku melihatnya jelas, karena memang tayangan ditempatku

jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf ngerepotin nih

Prasetya Dika : sip, tidak papa kok.

f. Krisna Adi Nugroho

P : selamat siang mas.

Krisna Adi Nugroho : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Krisna Adi Nugroho : baik kok.

P : baguslah kalau begitu. Dirumah sama sapa ini mas?

Krisna Adi Nugroho : oh, saya sendiri ini orang tua pada kerja.

P : oke bisa langsung dimulai biat cepet nih, karena udah siang.

Krisna Adi Nugroho : oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Krisna Adi Nugroho : hmm, beritanya baru-baru setiap harinya, dan aku pun ngerti

maksud dari beritanya.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut kamu bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

 

 



apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Krisna Adi Nugroho : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja aja sih.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Krisna Adi Nugroho : banyak sih tentang pembunuhan ada, tentang pemerkosaan

juga pernah aku lihat. Intinya sih kalau masalah HAM di berita ada kok.

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Krisna Adi Nugroho : Ya , gimana ya .membantu sekali karena aku bisa jadi tahu

apa yang terjadi di Jogja mas dan sekitarnya.

P : o begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Krisna Adi Nugroho : punya ku ish gambarnya bagus, dan beritanya juga jelas juga.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Krisna Adi Nugroho : oke, tidak papa, sama-sama.

 

 



g. Fajar Riyanto

P : selamat siang mas.

Fajar  Rianto : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Fajar  Rianto : baik kok.

P : baguslah kalau begitu. Dirumah sama sapa ni?

Fajar  Rianto : oh, aku sendiri d rumah nanti adek pulang jam setengah 3.

P : oke bisa langsung dimulai biat cepet nih, karena udah siang.

Fajar  Rianto : oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk mempersingkat

waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita atau informasi

yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini, selama mas

bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada berita yang

diulang-ulang gitu.

Fajar  Rianto : hmm, beritanya baru-baru setiap harinya, dan aku pun ngerti maksud

dari beritanya.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Fajar  Rianto : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu tidak

hanya dari jogja aja sih mas. Ada dari Klaten, Solo, gitu-gitu.

P : kalau boleh tahu berapa kali sih kamu liat acara Seputar Jogja ?

Fajar  Rianto : kalau aku sih tidak tentu mas, kadang seminggu 3 kali, kadang 2 kali,

kadang ya 4 kali. Tidak bisa di tentukan mas.

 

 



P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar Jogja,

apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Fajar  Rianto : ya ada, pernah lihat kok, dan cukup sering di siarkan. Ada itu

pembuhuhan pemerkosaan .

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Fajar  Rianto : buat saya membantu karena sebagai orang jogja ya mau tidak mau

harus mengerti tentang jogja. Dan beritanya pun jelas.

P : o begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu sendiri

bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu, apakah jelas

gambarnya atau kurang jelas.

Fajar  Rianto : Kualitas gambar tempat ku ish bagus ya, dan lagi pula juga jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf ngerepotin nih

Fajar  Rianto : oke, tidak papa, sama-sama.

h. Syarif Musfoto

P : selamat siang mas.

Syarif Musfoto : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Syarif Musfoto : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Oke bisa langsung dimulai biat cepet

nih, karena udah siang. Nanti biar kamu bisa menyelesaikan tugas yang lain.

Syarif Musfoto : oke bisa kok.

 

 



P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Syarif Musfoto : menurut saya beritanya bervariasi kok, dan selalu berganti-

ganti setiap harinya.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Syarif Musfoto : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja aja sih..

P : kalau boleh tahu berapa kali sih kamu liat acara Seputar

Jogja?

Syarif Musfoto : kalau aku sih tidak tentu mas, tetapi pasti liat seputar Jogja

entah itu pagi atau malam.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Syarif Musfoto : ya ada, pernah lihat kok, dan cukup sering di siarkan. Ada itu

pembuhuhan pemerkosaan .

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Syarif Musfoto : buat saya membantu karena sebagai orang jogja ya mau tidak

mau harus mengerti tentang jogja. .

 

 



P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Syarif Musfoto : Kualitas gambar tempat ku ish bagus ya, dan lagi pula juga

jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Syarif Musfoto : oke, sip

i. Ranisa

P : selamat siang nisa.

Ranisa : selamatpagi juga putu.

P : gimana kabarnya ini?

Ranisa : baik putu .

P : baguslah kalau begitu. Oke bisa langsung dimulai biat cepet

nih. Nanti biar kamu bisa menyelesaikan tugas yang lain.

Ranisa : oke.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Ranisa : menurut saya beritanya baru terus kok, dan selalu berganti-

ganti setiap harinya.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Ranisa : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja aja sih. Dari luar Jogja juga ada aku sering lihat kok.

 

 



P : kalau boleh tahu berapa kali sih kamu liat acara Seputar Jogja

?

Ranisa : kalau aku sih tidak tentu mas, tetapi pasti liat seputar Jogja

entah itu pagi atau malam. Tapi intinya aku sering liat Seputar Jogja.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Ranisa : ya ada, pernah lihat kok, dan cukup sering di siarkan. Ada itu

pembuhuhan pemerkosaan .

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ranisa : sangat membantu, karena dari mana lagi kita tahu info Jogja

kalau tidak dari program  itu.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ranisa : siaran ku d sini jelas kok

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Ranisa : oke, sip

j. Rendra

P : selamat siang  ren.

Rendra : selamatpagi juga put.

P : gimana kabarnya ini?

Rendra : baik put . kamu gimana ?

P :baik kok juga aku. baguslah kalau begitu. Oke bisa langsung

dimulai biat cepet nih, karena udah siang. Nanti biar kamu bisa menyelesaikan tugas

yang lain.

 

 



Rendra : oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Rendra : menurut saya beritanya berganti terus ya, dan selalu berita

yang baru.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Rendra : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja aja, tetapi dari daerah lain pun ada.

P : kalau boleh tahu berapa kali sih kamu liat acara Seputar Jogja

?

Rendra : kadang seminggu  3 – 4 kali. Kalau tidak salah.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Rendra : kayaknya kalau saya lihat banyak deh, misalnya ada

pembunuhan pemerkosaan dan lain-lain. Dan pernah juga disiarkan tentang

pernikahan anaknya sultan.

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Rendra : wah kalau itu sangat membantu sekali. Karena, dengan

begituaku bisa tahu tentang Jogja itu seperti apa.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

 

 



Rendra : Kualitas gambar tempat ku ish bagus ya, dan lagi pula juga

jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Rendra : oke, sip

k. Tika Kusuma Wati

P : selamat siang .

Tika : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Tika : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Oke bisa langsung dimulai biat cepet

nih, karena udah siang. Nanti biar kamu bisa menyelesaikan tugas yang lain.

Tika : oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Tika : menurut saya beritanya bervariasi kok, dan selalu berganti-

ganti setiap harinya. Karena itu yang kita butuhkan mas.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut kamu bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Tika : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja, dari Solo, Klaten , Purworejo juga kalau tidak salah.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Tika : ya ada, pernah lihat kok, dan cukup sering di siarkan. Ada itu

pembuhuhan pemerkosaan . pokoknya itu pasti siarkan dalam beritanya.

 

 



P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Tika : buat saya membantu karena sebagai orang jogja ya mau tidak

mau harus mengerti tentang jogja.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Tika : Kualitas gambar tempat ku ish bagus ya, dan lagi pula juga

jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Tika : oke, sip

l. Rahayu Sulistyo

P : selamat siang mas.

Rahayu : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Rahayu : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Oke bisa langsung dimulai biat cepet

nih, karena udah siang. Nanti biar kamu bisa menyelesaikan tugas yang lain.

Rahayu : oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Rahayu : menurut saya beritanya bervariasi kok, dan selalu berganti-

ganti setiap harinya.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

 

 



kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Rahayu : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja aja sih..

P : kalau boleh tahu berapa kali sih kamu liat acara Seputar Jogja

?

Rahayu : kalau aku sih tidak tentu mas, tetapi pasti liat seputar Jogja

entah itu pagi atau malam.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Rahayu : ya ada, pernah lihat kok, dan cukup sering di siarkan. Ada itu

pembuhuhan pemerkosaan .

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Rahayu : buat saya membantu karena sebagai orang jogja ya mau tidak

mau harus mengerti tentang jogja. .

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir, Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Rahayu : Kualitas gambar tempat ku ish bagus ya, dan lagi pula juga

jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Rahayu : oke, sip

m. Amin

P : selamat siang mas.

Amin : selamatpagi juga mas.

 

 



P : gimana kabarnya ini?

Amin : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Oke bisa langsung dimulai biat cepet

nih, karena udah siang. Nanti biar kamu bisa menyelesaikan tugas yang lain.

Amin : oke bisa kok.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya, untuk

mempersingkat waktu,  bagaiman menurut kamu sendiri tentang Keterbaruan berita

atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya disini,

selama mas bagas nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Amin : menurut saya beritanya bervariasi kok, dan selalu berganti-

ganti setiap harinya.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut kamu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Amin : Menurut ku sih, beritanya berimbang karena, beritanya itu

tidak hanya dari jogja aja sih..

P : kalau boleh tahu berapa kali sih kamu liat acara Seputar Jogja

?

Amin : kalau aku sih tidak tentu mas, tetapi pasti liat seputar Jogja

entah itu pagi atau malam.

P : lalu, Sepengetahuan kamu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Amin : ya ada, pernah lihat kok, dan cukup sering di siarkan. Ada itu

pembuhuhan pemerkosaan .

P : menurut kamu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan mu akan informasi yang ada

di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Amin : buat saya membantu karena sebagai orang jogja ya mau tidak

mau harus mengerti tentang jogja. .

 

 



P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Amin : Kualitas gambar tempat ku ish bagus ya, dan lagi pula juga

jelas sih.

P : oke Dika terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih

Amin : oke, sip

2. Ibu Rumah Tangga

a. Ibu Ibit Kanani

P : selamat siang Ibu.

Ibu Ibit Kanani : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Ibit Kanani : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini ibu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  ibu.

Ibu Ibit Kanani : Oya bisa-bisa, kebetulan saya juga suka liat Seputar Jogja.

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya ibu, untuk

mempersingkat waktu, karena nant ibu harus melaksanakan pekerjaan rumah yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya

disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Ibit Kanani : Ganti-ganti terus kok mas putu beritanya, iya ganti-ganti kok.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut ibu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

 

 



Ibu Ibit Kanani : Menurut saya berimbang mas karena betul beritanya tidak

hanya dari Jogja saja.

P : kalau boleh tahu berapa kali ibu melihat acara Seputar Jogja ?

Ibu Ibit Kanani : kalau kalau saya ring mas kalau siang itu lihatnya.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Ibu Ibit Kanani : Ada mas pada waktu itu diberitakan tentang penculikan

pemerkosaan dan penganiyaan sesama teman dan yang paling sering tu sama

pembantu gitu.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Ibit Kanani : Ya cukup menjawab mas karena ini juga penting bagi kita

sebagai warga Jogja.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Ibit Kanani : Jelas mas gambarnya, suaranya juga jelas.

P : ibu terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf ngerepotin

nih.

Ibu Ibit Kanani : iya sama-sama nak

b. Ibu Mariamah

P : selamat siang Ibu.

Ibu Mariamah : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Mariamah : baik mas .

 

 



P : baguslah kalau begitu. Maaf ini ibu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  ibu.

Ibu Mariamah : Oya bisa-bisa,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya mbak, untuk

mempersingkat waktu, yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri

tentang Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita

Seputar Jogja ?maksudnya disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah

beritanya baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Mariamah : Bagaimana ya, kalau mbak liat-liat sih kayaknya baru terus

dek. Ya walau mbak tidak setiap hari nonton tapi mbak tahun kok.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut ibu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Ibu Mariamah : Menurut saya berimbang mas, karena beritanya tu saya liat

dari Wonogiri juga ada mas.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Ibu Mariamah : Pernah dilihatin mas berita tentang ya gitu, pemerkosaan,

pembunuhan.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Mariamah : Menjawab sih mas, karena ya kita sebagai warga Jogja harus

tahu info itu, walau kita sebagai ibu rumah tangga, dan ini juga penting sih mas bagi

saya.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir, Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Mariamah : Kurang begitu jelas mas, tetapi ya, pas jelas, ya jelas.

 

 



P : ibu terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf ngerepotin

nih.

Ibu Mariamah : iya sama-sama nak

c. Ibu Bakat

P : selamat siang Ibu.

Ibu Bakat : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Bakat : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini ibu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  ibu.

Ibu Bakat : Oya bisa-bisa,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya ibu, untuk

mempersingkat waktu, karena nant ibu harus melaksanakan pekerjaan rumah yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja ?maksudnya

disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru terus atau ada

berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Bakat : Nek kulo persani mas, berita nipun nggeh gonta-ganti terus (

kalau saya perhatikan mas, beritanya tu ganti-ganti terus ).

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut ibu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta dan

sekitarnya.

Ibu Bakat : Kalau menurut ibu, beritanya seimbang, karena daerah mana-

mana ada.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita tentang

pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-lainnya.

Ibu Bakat : Yang ibu lihat ya sering-seringnya pembunuhan gitu mas.

 

 



P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Bakat : Ya menjawab sih mas, terkadang kita orang Jogja juga butuh

info tentang daerahnya sendiri, apa lagi tahu sendiri bulek kan petani, terkadang

bulek juga butuh info-info tentang pertanian dan usaha-usaha yang ada di Jogja,

walau jarang sih di infokan.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Bakat : Kurang begitu jelas apa lagi kalau hujan mas. Tetapi pada saat

saat jaringannya bagus ya bagus mas

P : ibu terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf  ngerepotin

nih.

Ibu Bakat : iya sama-sama nak

d. Ibu Sagimin

P : selamat siang Ibu.

Ibu Sagimin : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Sagimin : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini ibu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  ibu.

Ibu Sagimin : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya ibu, untuk

mempersingkat waktu, karena nant ibu harus melaksanakan pekerjaan rumah yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru

terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Sagimin : Kalau bulek lihat, beritanya baru terus kok.

 

 



P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut ibu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta

dan sekitarnya.

Ibu Sagimin : Berimbang tidaknya aku ora ngerti mas, tetapi emang

beritanya banyak dari daerah mana aja ada terutama Klaten dan Wonogiri juga

ada.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Ibu Sagimin : Ya palingan yang bulek lihat tentang pembunuhan dan

pemerkosaan gitu mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Sagimin : Ya gimana ya mas jawabnya, kalau di bilang cukup menjawab

apa yang menjadi keinginan bulek sih, ya menjawab ya mas, karena bulek pingin

tahu juga tentang apa yang terjadi di Jogja mas.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Sagimin : Kurang begitu jelas, mungkin antena bulek mas yang udah

jelek.

P : bulek terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf  ngerepotin

nih.

Ibu Sagimin : iya sama-sama mas putu

e. Ibu Istiani

P : selamat siang mbak.

Ibu Istiani : selamatpagi juga tu.

 

 



P : gimana kabarnya ini?

Ibu Istiani : baik putu .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini putu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  oke ?

Ibu Istiani : Oya bisa le,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya , untuk

mempersingkat waktu, yang pertama,   bagaiman menurut pendapat mbak sendiri

tentang Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita

Seputar Jogja ?maksudnya disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah

beritanya baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Istiani : Bagaimana ya, kalau mbak liat-liat sih kayaknya baru terus

dek. Ya walau mbak tidak setiap hari nonton tapi mbak tahu kok.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut mbak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Ibu Istiani : Kalau dikatakan berimbang kurang tahu mas, tetapi  beritanya

memang tidak dari Jogja aja, tetapi dari daerah sekitarnya juga, seperti Purworejo,

Klaten .

P : lalu, Sepengetahuan  mbak menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Ibu Istiani : Ya banyak dek, misalnya ada pernah disiarin tentang

pembunuhan tu.

P : menurut  mbak sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang

ada di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Istiani : Menurut mbak sih sudah bisa menjawab karena, apa yang

mbak tidak tahu tentang Jogja, mbek bisa tahu lewat sini.

 

 



P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Istiani : Cukup jelas mas, ya bening lah. Kan kamu bisa lihat sendiri to

kalau d rumah.

P : mbak terimakasih waktunyadan bantuannya.

Ibu Istiani : iya sama-sama  dek.

f. Ibu Ni Luh Nyoman Rarianingsih

P : selamat siang mbak.

Ibu Komang : selamatpagi juga tu.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Komang : baik putu .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini putu menghganggu sebentar

mbak untuk minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  oke ?

Ibu Komang : Oya bisa tu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya , untuk

mempersingkat waktu, yang pertama,   bagaiman menurut pendapat mbak sendiri

tentang Keterbaruan berita atau informasi yang disajikan oleh program berita

Seputar Jogja ?maksudnya disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah

beritanya baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Komang : Kalau mbak lihat, beritanya ya selalu baru tu. Kan kamu tahu

sendiri mbak sering lihat to yang jam 7.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut mbak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Ibu Komang : Dikatakan berimbang iya tu, kartena ya beritanya tidak dari

Jogja aja dari luar Jogja juga ada seperti Klaten, Solo gitu. Klaten .

P : lalu, Sepengetahuan  mbak  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

 

 



Ibu Komang : Ya pasti adalah, mbak juga pernah nonton ada, penculikan,

pembunuhan dan lain-lain juga.

P : menurut  mbak  sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan

oleh Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang

ada di Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Komang : Kalau menjawab sih iya, karena mbak memang butuh untuk

mengetahui informasi yang ada di Jogja dan sekitarnya, kan mbak pegawai

pemerintah.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Komang : Ya kamu lihat sendirikan, bening to.

P : mbak  terimakasih waktunyadan bantuannya.

Ibu Komang : iya sama-sama  dek.

g. Ibu Miati

P : selamat siang Ibu.

Ibu Miati : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Miati : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini ibu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  ibu.

Ibu Miati : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya ibu, untuk

mempersingkat waktu, karena nant ibu harus melaksanakan pekerjaan rumah yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru

terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Miati : Sepengetahuan saya melihatnya selalu ganti beritanya kok.

 

 



P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut ibu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta

dan sekitarnya.

Ibu Miati : Kalau pertanyaannya begitu, ya menurut saya berimbang mas

karena beritanya tidak hanya dari Jogja saja.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Ibu Miati : Ada mas saya penah lihat, yang baru ini tu ada berita

pemerkosaan anak SMP.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Miati : Ya menjawab mas karena ibu juga dari dulu berfikir, kapan ya

berita Jogja tu ada, gitu mas..

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Ibu Miati : Lumayan mas, walau kadang-kadang ada semut-semutnya.

P : bulek terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf  ngerepotin

nih.

Ibu Miati : iya sama-sama mas putu

h. Ibu Mariati

P : selamat siang Ibu.

Ibu Mariati : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Ibu Mariati : baik mas .

 

 



P : baguslah kalau begitu. Maaf ini ibu menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja  ibu.

Ibu Mariati : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya ibu, untuk

mempersingkat waktu, karena nant ibu harus melaksanakan pekerjaan rumah yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama ibu nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya baru

terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Ibu Mariati : Kalau saya perhatikan sih setiap saya nonton beritanya ganti-

ganti mas putu.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut ibu

bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah hanya

kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di Yogyakarta

dan sekitarnya.

Ibu Mariati : Berimbang tidaknya saya kurang tahu mas putu, tetapi

memang beritanya itu tidak hanya dari Jogja saja.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Ibu Mariati : Ada mas, tante liat tu di ada seperti pembunuhan dan

penculikan motor seperti itu yang sering tante lihat.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Ibu Mariati : Ya menjawab mas, walau memang tidak bisa seluruhnya

tetapi, sudah bisa menerangkan Jogja tu bagaimana sekarang.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

 

 



Ibu Mariati : Lumayan bening mas, jelas lah

P : bulek terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf  ngerepotin

nih.

Ibu Mariati : iya sama-sama mas putu

3. Pekerja

a. Pak Marjono

P : selamat siang pak.

Pak Marjono : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Pak Marjono : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak Marjono : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak Marjono : Jika saya lihat mas, berita yang di siarkan itu baru-baru dan

jarang sekali ada berita yang di ulang-ulang mas.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut

bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja, apakah

hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak Marjono : Berimbang kalau  menurut saya, karena terkadang tidak hanya

dari Jogja saja tetapi dari daerah sekitar Jogja juga seperti Klaten juga ada.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

 

 



Pak Marjono : Kalau masalah hak asasi manusia banyak mas pernah disiarin

pembunuhan, pemerkosaan dan penganiyayaan. Itu pernah dan hampir setiap

harinya ada mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pak Marjono : Ya bisa menjawab mas, karena saya terkadang butuh

informasi tentang Jogja juga.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak Marjono : Kalau tempat saya , bagus mas gambarnya.

P : bapak terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih.

Pak Marjono : iya sama-sama mas.

b. Pak Lanjar

P : selamat siang pak.

Pak Lanjar : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Pak Lanjar : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak Lanjar : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

 

 



Pak Lanjar : Ya kalau beritanya sih mas baru-baru, tetapi saya juga ya

kurang tahu kalau ada yang di ulangi mas karena, kan banyak berita yang

disiarkan dan saya juga lupa.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak Lanjar : Kalau menurut saya berimbang mas, karena beritanya tidak

hanya dari Jogja aja mas, dai daerah lain juga ada. Dari Solo ada, dari Klaten juga

ada mas.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak Lanjar : Pernah lihat mas, kalau itu setiap hari pasti ada. Misalnmya

tentang pembunuhan pemerkosaan seperti itu

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pak Lanjar : Ya bisa menjawab mas, karena saya kan seorang petani, jadi

mungkin saya butuh info tentang itu mas. Soalmnya pernah munculin tentang itu

mas

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak Lanjar : Kalau di tempat saya sih bagus mas.

P : bapak terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih.

Pak Lanjar : iya sama-sama mas.

 

 



c. Pak Sugeng

P : selamat siang pak.

Pak Sugeng : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Pak Sugeng : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak Sugeng : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak Sugeng : Baru-baru mas, karena kan yang kita butuhkan informasi yang

baru-baru.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak Sugeng : Kalau saya pas lihat beritanya berimbang mas karena dari

daerah luar Jogja juga ada mas.

P : lalu, Sepengetahuan ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak Sugeng : Selalu ada kalau berita seperti itu, seperti penganiyaan,

pembunuhan mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

 

 



Pak Sugeng : Menjawab sih mas, karena saya juga pingin tahu info tentang

daerah sendiri juga.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak Sugeng : Tempat saya jernih mas karena antenanya tinggi.

P : bapak terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih.

Pak Sugeng : iya sama-sama mas.

d. Pak Badarudin

P : selamat siang pak.

Pak Badarudin : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Pak  Badarudin : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak  Badarudin : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak  Badarudin : Setahu saya melihat acara ini, berita yang di berikan ya baru-

baru, soalnya kan pasti ada tanggalnya to

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak Badarudin Berimbang mas, orang dari Klaten juga ada kok.

 

 



P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak  Badarudin : Ada mas berita mengenai pernah itu pengerajin batu bata,

penambang batu putih, dan pembunuhan, pemerkosaan gitu.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pak  Badarudin : Bagaimana ya mas, kalau yang saya rasakan sih, menjawab

mas, karena terkadang saya juga pingin tahu tentang info Jogja juga.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak  Badarudin : Bagus sih mas tempat saya walau agak burek kadang-kadang.

P : bapak terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih.

Pak  Badarudin : iya sama-sama. Hati-hati dijalan.

e. Pak Wistono

P : selamat siang pak.

Pak Wistono : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini?

Pak Wistono : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak Wistono : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

 

 



?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak Wistono : Menurut saya, ya beritanya baru-baru tidak ada yang lama-

lama mas.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak Wistono : Kalau saya di tanya begitu berimbang mas, karena memang

beritanya tidak hanya dari Jogja saja kok.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak Wistono : Selalu ada kalau berita seperti itu, seperti penganiyaan,

pembunuhan mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pak Wistono : Menjawab sih mas, karena saya terkadang pingin tahu tentang

Jogja dan info tentang kayak tanam padi dan lainnya mas. Karena saya petani

juga.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak Wistono : Lumayan bagus mas, walau kadang-kadang ada semutnya pas

antenya gangguan.

P : bapak terimakasih waktunyadan bantuannya. Maaf

ngerepotin nih.

Pak Wistono : iya sama-sama.Maaf ni rumahnya berantakan,

 

 



f. Pak Suleman

P : selamat siang pak.

Pak Suleman : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini pak?

Pak  Suleman : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak  Suleman : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak  Suleman : Kalau pendapat saya, beritanya yang di kasih ya baru-baru,

setiap harinya berbeda terus.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak  Suleman : Berimbang mas, karena saya lihat dari luar daertah Jogja juga

ada kok.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak  Suleman : Kalau masalah hak asasi manusia banyak mas pernah disiarin

pembunuhan, pemerkosaan dan penganiyayaan. Itu pernah dan hampir setiap

harinya ada mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

 

 



Pak  Suleman : Bingung mas, ya menjawab sih mas, karena saya juga orang

Jogja harus tahu tentang info Jogja dan apa lagi yang menyangkut daerah tempat

saya tinggal.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak  Suleman : Lumayan bagus mas, tapi kadang-kadang juga burek mas.

P : bapak terimakasih waktunya dan bantuannya. Maaf

ngerepotin pak.

Pak  Suleman : iya sama-sama.

g. Pak Bakat

P : selamat siang pak.

Pak Bakat : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini pak?

Pak Bakat : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak Bakat : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak Bakat : Kalau pendapat saya, beritanya yang di kasih ya baru-baru,

setiap harinya berbeda terus.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak Bakat : Berimbang mas.

 

 



P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak Bakat : Ya pernah sih mas ada, kalau membahas orang lain pernah

mereka ngomongin seorang pengerajin kramik di itu mas daerah wedi itu di

Klaten mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pak Bakat : Sudah menjawab karena saya sebagai petani dan kepala dukuh

butuh info tentang Jogja, dan berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai petani.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak Bakat : Lumayan bagus mas, tapi ya itu, kadang-kadang juga burek

mas banyak semutnya.

P : bapak terimakasih waktunya dan bantuannya. Maaf

ngerepotin pak.

Pak Bakat : iya sami-sami.Ni Bapak mau ke sawah lagi.

h. Pak Sagimen

P : selamat siang pak.

Pak Sagimen : selamatpagi juga mas.

P : gimana kabarnya ini pak?

Pak  Sagimen : baik mas .

P : baguslah kalau begitu. Maaf ini pak menghganggu sebentar

untuk mau minta pendapat tentang program berita Seputar Jogja .

Pak  Sagimen : Oya bisa mas putu,

P : oke, langsung pertanyaan pertama saja ya pak, untuk

mempersingkat waktu, karena nant bapak harus melaksanakan pekerjaan yang

 

 



lain. Yang pertama,   bagaiman menurut pendapat ibu sendiri tentang Keterbaruan

berita atau informasi yang disajikan oleh program berita Seputar Jogja

?maksudnya disini, selama bapak nonton Berita Seputar Jogja apakah beritanya

baru terus atau ada berita yang diulang-ulang gitu.

Pak  Sagimen : Beritanya selalu baru mas kalau pak lek liat, orang pak lek

sering kok liat acara itu.

P : oke kalau begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,

menurut bapak bagaimana dengan Informasi yang diberikan oleh Seputar Jogja,

apakah hanya kejadian yang ada di Yogyakarta saja atau berimbang antara yang di

Yogyakarta dan sekitarnya.

Pak  Sagimen : Berimbang mas, orang berita yang dari Klaten , Solo juga ada

kok.

P : lalu, Sepengetahuan  ibu  menyimak program berita Seputar

Jogja, apakah sering muncul berita mengenai profil seseorang ataupun berita

tentang pelanggaran HAM . seperti halnya pemerkosaan, penculikan dan lain-

lainnya.

Pak  Sagimen : Pernah mas, ya itu ngasih tahu kalau ada pembunuhan , info

tentang pemerkosaan gitu mas.

P : menurut  ibu sendiri ni, bagaimana Berita yang disajikan oleh

Seputar Jogja sudah bisa menjawab keingin tahuan ibu akan informasi yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya ? seandanya bisa atau belum bisa dijelaskan ?

Pak  Sagimen : Sudah menjawab, karena saya jauh dari kota dan keterbatasan

informasi jadi saya hanya dengan lihat televisi bisa tahu tentang Jogja mas.

P : O.. begitu ya. Oke ini pertanyaan terakhir,  Menurut kamu

sendiri bagimana dengan tayangan siaran Seputar Jogja di tempat tinggal kamu,

apakah jelas gambarnya atau kurang jelas.

Pak  Sagimen : Bagus sih bagus mas, tetapi kadang-kadang ya burek mas, pas

lagi gangguan.

P : bapak terimakasih waktunya dan bantuannya. Maaf

ngerepotin pak.

Pak  Sagimen : iya sami-sami. Ni Bapak mau kerja lagi.

 

 


