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ABSTRACT   

The learning process at Professional Broadcasting ducational institution is interesting to study 

because it is able to produce qualified broadcasters and compete in various Indonesian national 

television. The formulation of the problem in this research to answer the question of how the learning 

process at Probest (Professional Broadcasting), and how the constraints in the learning process that can 

hinder the students to become broadcaster. The research method used is ethnography method. The data 

is analyzed with theory from Margaret Mead related to learning culture and teaching culture. The 

results of this study indicate that in the learning process of  Professional Broadcasting institution there 

is a process of learning culture / learning in the past is the learning process conducted outside the 

classroom. this past learning can be done wherever and whenever, for example learning through one of 

the program is an activity to require learners to follow the competition held every week, and teaching 

culture / formal learning also can be in the process of learning Probest ie learning done in learning 

classes by means of materials such as newscasters, radio broadcasters and reporters. 

Keywords: Learning Process, Teaching Culture, Learning Culture.  

ABSTRAK 

 Proses pembelajaran pada lembaga pendidikan Professional Broadcasting menarik untuk 

diteliti karena lembaga ini mampu mencetak broadcaster yang berkualitas serta dapat bersaing di 

berbagai televisi nasional Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana proses pembelajaran pada lembaga pendidikan Professional Broadcasting. 

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode etnografi. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis memenggunakan 

teori dari Margareth Mead terkait dengan learning culture dan teaching culture. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran lembaga pendidikan Professional Broadcasting 

terdapat proses learning culture/belajar sambil lalu yaitu proses belajar yang dilakukan di luar kelas. 

Belajar sambil lalu ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, misalnya belajar melalui salah satu 

program yaitu kegiatan untuk mewajibkan peserta didik mengikuti kompetisi yang diadakan setiap 

minggunya, dan teaching culture/belajar formal juga di dapat kan dalam proses pembelajaran Probest 

yakni pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas  dengan cara pemberian teori dalam bentuk materi 

seperti penyiar berita, penyiar radio dan reporter.   

Kata Kunci: Pembelajaran,  Teaching Culture, Learning Culture. 
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi seseorang harus 

memiliki kemampuan diri untuk terus 

bertahan dan berkembang dalam 

kehidupan seharinya. Melalui pendidikan 

secara sadar dan terencana 

memaksimalkan kemampuan menjadi 

manusia seutuhnya agar berguna bagi 

kehidupan dirinya maupun sekitar. 

Meminjam konsep Paulo Freire 

pendidikan bertujuan untuk 

memanusiakan manusia karena manusia 

pada awal lahir belum mengerti apa-apa, 

kemudian dengan adanya pendidikan 

sehingga menjadi tahu. Pendidikan adalah 

suatu proses pembudayaan yang 

mentransformasi mengenai pengetahuan 

dan ketrampilan serta menyalurkan nilai-

nilai budaya dan norma sosial 

(Widiastono, 2004: 55).  

Aktivitas yang dipilih seseorang 

seperti pendidikan sebenarnya berguna 

untuk memuaskan kebutuhan naluri 

manusia yang berhubungan dengan 

seluruh kehidupannya. Ilmu pengetahuan 

yang muncul juga disebabkan kombinasi 

dari beberapa macam human needs. 

Sebagai contoh salah satu unsur 

kebudayaan dalam hal kesenian, yang 

awal mulanya manusia ingin memuaskan 

kebutuhan naluri akan keindahan dan 

estetika sama seperti pendidikan manusia 

memenuhi kebutuhan nalurinya dalam 

rasa ingin tahu. (Koentjananingrat, 1990: 

171).  

Pendidikan bukan alternatif yang bisa 

dibentuk sebagai usaha untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan di bidang akademik saja, 

namun pendidikan dapat untuk memenuhi 

kebutuhan seorang sehingga dengan 

adanya pendidikan diharapkan yang bisa 

menjunjung derajat seseorang 

(Widiastono, 2004: 65). 

Setiap individu memiliki potensi 

yang belum mereka temukan dalam 

dirinya. Untuk menggali potensi yang 

mereka miliki setiap orang memerlukan 

proses yang panjang, seperti pelatihan dan 

pengalaman. Maka dari itu menurut 

Bambang Swasto (1996: 83) seseorang 

membutuhkan pendidikan dan latihan 

yang diharapkan dapat menyelenggarakan 

belajar dalam usaha meningkatkan 

kemampuan. Dalam hal ini, menurut 

developmental psychology bahwa setiap 

individu manusia memiliki potensi 

bawaan sejak ia dilahirkan. Maka dari itu, 

Confusius seorang filsuf terkenal di Cina 

memyatakan, bahwa manusia pada 

dasarnya memiliki potensi untuk 
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mencintai kebijakan tetapi jika potensi ini 

tidak berjalan dengan pendidikan serta 

sosialisasi maka manusia dapat berubah 

menjadi, binatang yang bahkan bisa lebih 

buruk dari binatang (Zubaedi, 2011: 109). 

 Proses pembelajaran diturunkan 

dari generasi ke generasi secara formal 

maupun informal. Proses pembelajaran 

formal adalah pendidikan yang dilakukan 

melalui program-program pendidikan 

seperti sekolah, kursus, lembaga 

pendidikan, akademi, perguran tinggi, 

tempat perkembangan pelatihan kerja dan 

ketrampilan. Sedangkan proses informal 

didapatkan melalui enkulturasi dan 

sosialisasi (Kodiran,2004).  

Seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan, mendorong munculnya 

berbagai lembaga pendidikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup.  Salah satu 

contoh nya adalah lembaga pendidikan 

Probest (Professional Broadcasting 

Surabaya). Lembaga pendidikan ini 

memfokuskan pendidikan dalam 

mengembangkan sumber daya manusia di 

bidang broadcasting. Lembaga 

pendidikan ini diketahui mengutamakan 

proses praktik daripada teori di dalam 

kelas, dan mewajibkan perbanyak latihan 

dan mengikuti berbagai kompetisi diluar. 

Hal ini lembaga pendidikan Probes dapat 

mencetak broadcaster yang telah bekerja 

di berbagai stasiun televisi. Menurut teori 

modeling yang dikemukakan Bandura, 

manusia dapat belajar melalui pengamatan 

dan meniru perilaku orang lain. dalam hal 

peniruan ini menjadi unsur penting dalam 

proses pembelajaran (Zubaedi, 2011: 

174).  

Broadcasting yakni kegiatan 

menyebarkan informasi melalui media 

penyiaran yang disampaikan kepada 

publik dalam bentuk penyampaian melalui 

televisi dan radio. Informasi yang 

disampaikan oleh news anchor, reporter 

dan juga radio announcer ini bersifat 

informatif, mendidik atau menghibur. 

Lembaga pendidikan seperti ini 

dibutuhkan untuk para peserta didik 

sebagai sarana pengembangan diri. 

Broadcaster adalah seseorang yang ada 

dalam media penyiaran seperti radio 

siaran, presenter berita (news anchor), 

reporter menggunakan teknologi 

penyiaran yakni radio dan televisi. Mereka 

menggunakan radio dan televisi sebagai 

sarana menyebarkan informasi yang 

diperlukan oleh masyarakat. (Effendy, 

1990: 18) . 

Lembaga pendidikan 

“Professional Broadcasting” 

menggunakan instruktur pengajar yang 
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memang ahli dan sudah lama 

berkecimpung dalam dunia broadcaster 

seperti news anchor dan radio announcer 

karena proses pembelajaran untuk menjadi 

broadcaster bukan hal yang mudah, 

lembaga pendidikan harus mengetahui 

model proses belajar dan pembelajaran 

yang terus berkembang yakni guru atau 

instruktur yang mengajar dituntut 

memilkiki pemahaman dasar atas 

kompetensi dan peran yang di lakukanya. 

Kompetensi seorang guru atau instruktur 

professional, akan memperlancar dan 

mendukung jalannya proses pembelajaran.  

Beberapa penelitian terdahulu 

yang terkait mengenai pendidikan studi 

deskriptif di berbagai sekolah atau 

lembaga pendidikan yakni telah dilakukan 

oleh Hikmatul Ainiyah (2016) yang 

melakukan penelitian di Taman Bungkul 

Surabaya untuk meneliti komunitas “save 

street child” dimana anak jalananan yang 

dikumpulkan menjadi satu aktivitas 

belajar dan juga menjadi wadah untuk 

melindungi atau mensejahterakan anak 

jalanan di Surabaya. Pendidikan yang di 

ajarkan seperti sekolah formal biasanya 

namun di lokasi outdoor yang pastinya 

memiliki berbagai hambatan dan 

komunitas “save street child” ini masih 

berjalan hingga saat ini.  Peneliti 

memfokuskan penelitiannya dalam 

bagaimana aktivitas belajar mengajar, 

kendala yang dimiliki dan fungsi 

komunitas tersebut bagi pengajar dan para 

siswa.  

 Penelitian berikutnya yang masih 

terkait dengan pendidikan studi desktipstif 

yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Erlindawati (2015 yang memilih untuk 

meneliti pendidikan nilai-nilai budaya 

dalam membentuk karakter siswa. Lokasi 

yang dipilh yaitu Madrasah Ibtidaiyah 

Banin Banat, Desa Geger, Kecamatan 

Turi, Lamongan. Penelitian ini 

memfokuskan penelitian seperti 

bagaimana prosesnya pembentukan 

karakter yang dilakukan tersebut, 

bagaimana para siswa 

mengimplementasikan apa yang di dapat 

pada kehdupan sehari hari dan juga 

hambatan yang dimiliki.  

 Penelitian yang serupa tentang 

pendidikan dengan studi deskriptif yakni 

Reza Rindy yang meneliti tentang proses 

pembelajaran berbasis student centered 

learning. Lokasi penelitian yang dipilih 

yakni SMP Baitul Izzah di Nganjuk. Sama 

seperti penelitian yang dilakukan 

Erlindawati (2015) peneliti juga 

mengambil fokus penelitiannya terkait 

proses pembelajaran dan hambatan yang 
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dimiliki yakni memfokuskan penelitian 

terutama dalam hal proses pembelajaran 

berbasis Student Centered Learning dan 

apa saja hambatan yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran tersebut.  

 Menurut penelitian yang 

dilakukan Nur Hayani (2016) dengan 

judul Peranan Sanggar Oemah Bejo dalam 

Pendidikan Karakter Kemandirian Anak 

di Desa Randegan Kecamatan Wangon 

Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa 

Sanggar Oemah sangat berperan dalam 

pembentukan karakter kemandirian anak. 

Adapun manfaat yang didapat yakni sikap 

tanggung jawab dan mampu bekerja 

sendiri. Karena dalam persiapan 

pementasan anak diupayakan untuk 

mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. 

Persiapan tersebut berupa riasan, kostum, 

dan latihan sendiri dengan bimbingan atau 

pengarahan dari pengurus. Metode 

pembelajaran dilakukan dengan cara 

pembiasaan, keteladanan, dan pemberian 

reward kepada anak.  

Kemudian dalam jurnal yang 

ditulis Rosiniati Hakim (2014) yang 

berjudul Pembentukan Karakter Peserta 

Didik Melalui Pendidikan Berbasis Al-

Quran menjelaskan bahwa pengenalan dan 

pembiasaan atas nilai-nilai Al-Quran 

harus dilakukan. Hal ini sangat penting 

bagi peserta didik, mengingat peserta 

didik merupakan generasi selanjutnya bagi 

bangsa dan negara. Mereka harus 

memiliki karakter yang baik dan 

berakhlak mulia agar mampu mengemban 

tanggung jawab dan mewujudkan cita-cita 

bangsa dan negara. Dengan metode 

pembiasaan, keteladanan, sikap disiplin, 

dan partisipatif.  

Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana proses belajar 

lembaga pendidikan Probest (Professional 

Broadcasting) karena Lembaga 

Pendidikan Probest ini memiliki alumni 

yang telah menjadi broadcaster yang 

berkualitas, namun tahapan untuk 

pendidikan karakter tidak berkembang 

dengan sendirinya, adanya pertimbangan 

seperti kualitas diri, dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan (nurture) dan (nature) 

faktor bawaan (Zubaedi, 2011: 109). 

Karena masing-masing individu memiliki 

perbedaan yang sangat berdampak dalam 

proses pembelajaran di kelas namun 

peserta didik “Professional 

Broadcasting” tetap dikenal berprestasi di 

berbagai kompetisi dalam tingkat 

nasional, dan sudah memasuki layar kaca 

televisi nasional seperti Trans Tv, Trans 7, 

MNC, JTV dan lain-lain.
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METODE 

Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian etnografi, metode etnografi 

sendiri peneliti akan mendapatkan data 

kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Pendekatan kualitatif merupakan proses 

penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki fenomena sosial serta 

masalah yang ada di kehidupan sehari-

hari. Metode seperti ini juga menghasilkan 

data deskriptif yang menggambarkan 

bagaiamana proses pembelajaran di kelas 

berlangung, tidak hanya itu penelitian ini 

juga terdapat adanya sebuah data 

pendukung yakni seperti dokumentasi dari 

lokasi penelitian saat dilakukanya 

peneletian.   

Untuk mendapatkan data 

maksimal peneliti harus terjun ke lokasi 

penelitian karena data kualitatif  dapat 

melalui hasil observasi dan pengamatan 

langsung untuk dapat bisa melihat 

fenomena sosial yang benar terjadi pada 

masyarakat atau kelompok yang diteliti, 

penelitian ini juga menjelaskan apa saja 

aktivitas di dalam kelas Probest, kendala 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

Dengan begitu, harapan peneliti bisa 

mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan untuk 

penelitian ini.  Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Lembaga Pendidikan dalam 

pengembangan sumber daya manuia 

Probest (Proffesional Broadcasting) yang 

terletak di Pucang Anom Timur No, 5 

Surabaya, Indonesia. Lembaga Pendidikan 

Probes dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena Probes adalah sekolah 

pengembangan sumber daya manusia di 

Surabaya yang memfokuskan di bidang 

broadcaster. Jumlah informan dalam 

penelitian ini terdapat lima informan yakni 

terdiri dari satu pengajar, satu peserta 

didik, satu alumni, satu staff dan satu 

pemilik atau owner dari lembaga 

pendidikan Probest yang sekaligus juga 

menjadi pengajar. Alasan memilih ke lima 

informan tersebut karena mereka yang 

tahu asal usul berdirinya sekolah serta 

perkembangan sekolah dari waktu ke 

waktu, keterlibatanya langsung dalam 

proses pembelajaran sehari-hari dan secara 

aktif di Lembaga Pendidikan ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Aktivitas peserta didik di dalam Kelas 

(Formal). 

Berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti dilapangan, pembelajaran di 

Lembaga Pendidikan Probest 

(Professional Broadcasting) yakni 

berlangsung dalam ruangan kelas. Kelas 
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yang berisi 10 – 15 peserta didik ini 

berlangsung dua sampai tiga kali dalam 

seminggu dengan jadwal yang sudah di 

tetapkan oleh Administrasi di setiap awal 

pembelajaran. Pembelajaran berlangsung 

selama dua jam penuh yang dimulai dari 

pukul 17.00 hingga 19.00, selama kelas 

berlangsung peserta didik diajar satu 

instruktur ahli dalam bidang tersebut. 

Materi yang diajarkan didalam kelas 

sudah di tetapkan dalam jadwal seperti 

materi penyiar radio, presenter TV, berita, 

reportase. Satu pertemuan hanya 

mengandung satu materi yang di ajarkan 

agar apa yang disampaikan dapat mudah 

dipahami oleh semua peserta didik. Di 

dalam kelas instruktur menyampaikan 

materi dengan menggunakan metode 

pembelajaran seperti ceramah untuk 

menyampaikan cara dan teori, Tanya 

jawab, dan dilanjut dengan praktik untuk 

semua para peserta didik. Materi yang 

disampaikan oleh instruktur langsung 

dipraktikan di depan kelas dengan bahan 

yang berbeda beda. Contoh nya seperti, 

hari ini instruktur membawakan materi 

presenter berita dimana peserta didik 

lansgung mendapatakan naskah berita 

yang berbeda-beda, setalah instruktur 

menjelaskan bagaimana tehnik untuk 

membacakan berita peserta didik maju 

satu-satu didepan kelas.  

Praktik di depan kelas membuat 

peserta didik harus memiliki keberanian 

dan lebih percaya diri karena peserta didik 

lainnya ikut menilai bagaimana 

penampilan peserta didik yang sedang 

praktik di depan, tidak hanya peserta didik 

saja yang menilai peserta didik yang 

sedang tampil di depan, namun instruktur 

pun juga ikut menilai. Peserta yang awal 

mulanya tidak percaya diri dan malu-malu 

untuk maju kedepan menjadi terbiasa 

dengan aktivitas di kelas yang memang 

mengharuskan para peserta didik maju 

didepan kelas, akhirnya dari yang 

mulanya tidak memiliki kepercayaan diri 

pelan-pelan peserta didik mulai berani 

untuk menunjukan kemampuanya dalam 

bidang yang diajarkan oleh instruktur. 

Peserta didik harus selalu belajar dari 

kesalahan pertemuan kelas hari ini karena 

instruktur selalu menegaskan bahwa 

penampilan minggu ini harus lebih baik 

dari minggu kemarin maka dari itu 

instruktur selalu menyarankan kepada 

para peserta didik untuk memperbanyak 

latihan di rumah. Jika penampilan yang 

dimiliki tidak berubah dari awal mula 

peserta didik bergabung dalam Lembaga 

Pendidikan  (Professional Broadcasting). 
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 Setelah instruktur menjelaskan 

materi pada hari itu semua peserta didik 

mendapatkan bahan materi yang harus di 

tampilkan di depan. Pada waktu sesi ini 

peserta didik mendapatkan waktu untuk 

berlatih. Dalam berlatih instruktur 

memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk berlatih sendiri atau dengam 

teman sebayanya. Di saat semua peserta 

didik sedang melatih kemampuanya, 

instruktur bertanya kepada peserta didik 

apakah sudah paham atau belum mengenai 

materi tersebut, seperti dibuka kan sesi 

tanya jawab. Lalu beberapa peserta didik 

menanyakan hal yang memang belum ia 

pahami atau bertanya mengenai beberapa 

naskah berita yang salah kepada 

instruktyut. Waktu yang diberikan kepada 

peserta didik untuk berlatih yakni hanya 

5(lima) menit saja. Maka dari itu peserta 

didik tampak sangat memaksimalkan 

waktu yang dimiliki. Karena lebih dari 

lima menit peserta didik harus 

memberhentikan, diam dan mengamati 

praktik peserta didik lainya didepan.  

 Masalah penilaian hasil praktik 

didepan kelas masing-masing peserta 

didik di koreksi instruktur dan semua 

peserta didik yang hadir. Nilai yang 

didapat peserta didik berbeda-beda, ada 

yang nilainya memang bagus dan di akui 

oleh semua peserta didik lainnya, adajuga 

yang mendapatkan nilai jelek. Bagus atau 

jeleknya penilaian terlihat jelas pada saat 

kelancaran peserta didik praktik. Suasana 

kelas pada saat penilaian berlangsung 

berubah menjadi tegang, hal ini membuat 

peserta didik semakin merasakan demam 

panggung saat sebelum maju kepedan 

untuk praktik. Instruktur yang ada selalu 

memberikan motivasi kepada peserta 

didik yang hendak maju kedepan agar 

hasil praktinya bagus dan percaya diri 

sehingga nilai yang diperoleh semakin 

bagus. Setelah sesi penilaian selesai 

instruktur menutup perjumpaan kelas 

dengan memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar terus berlatih. Tidak 

hanya berlatih didalam kelas namun diluar 

kelaspun peserta didik harus tetap berlatih. 

Motivasi yang diberikan kepada peserta 

didik membuat semangatnya untuk 

berlatih terus meningkat karena perbanyak 

berlatih adalah kunci proses pembelajaran 

di kelas.  

 

 

Aktivitas Proses Pembelajaran diluar 

Kelas 
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Pembelajaran yang dilakukan 

Lembaga Pendidikan Probest 

(Professional Broadcasting) tidak 

berhenti pada pembelajaran didalam kelas 

namun lembaga ini selalu mewajibkan 

peserta didik untuk mengikuti kompetisi 

presenter yang ada. Hal ini bersifat wajib 

karena dari pihak lembaga yakni Mbak 

Lina selaku administasi dan marketing.  

Sebelum mengikuti kompetisi 

diluar, lembaga pendidikan (Professional 

Broadcasting) ini selalu mengadakan 

kelas pelatihan gratis diluar jadwal kelas 

peserta didik untuk mereka yang 

mengikuti kompetisi. Seminggu sebelum 

kompetisi diluar mereka sudah di 

sarankan untuk mengikuti kelas pelatihan 

gratis ini karena memang hal ini adalah 

salah satu keunggulan dari lembaga ini. 

Keunggulan yang dimiliki Probest ini 

sangat membantu peserta didik untuk 

melatih skills yang mereka miliki, tidak 

hanya tempat untuk berlatih namun kelas 

pelatihan gratis ini juga menjadi tempat 

untuk saling menilai kekurangan yang 

dimiliki sehingga bisa diperbaiki kembali. 

Dibimbing oleh instruktur mereka bisa 

saling bertanya dan berlatih bersama. Saat 

peneliti mengikuti kelas pelatihan gratis 

mereka sangat fokus dalam berlatih dan 

terlihat sangat memaksimalkan waktu 

yang ada untuk melatih kemampuan 

mereka. Peneliti hadir dalam kelas 

pelatihan gratis untuk menyiapkan materi 

kompetisi presenter berita Surabaya yang 

akan di adakan di pusat pembelanjaan di 

Surabaya yakni BG Junction Mall.  

Suasana di dalam kelas pelatihan 

gratis menuju kompetisi ini sangat santai 

namun serius. Seperti biasa instruktur 

membagikan materi berita atau naskah 

berita, lalu peserta didik membaca dan 

memahami isi berita tersebut. Setelah itu 

peserta didik saling berlatih, ada yang 

berlatih sendiri di pojokan kelas seakan ia 

tak mau di ganggu, ada yang berlatih 

bersama dengan teman sebangkunya 

karena ingin mengatahui dimana 

kekuranganya, ada yang langung ingin 

dinilai oleh instruktur yang ada. Naskah 

berita yang diberikan tidak hanya satu 

saja namun bisa tiga hingga lima naskar 

berita kelas yang dilakukan diluar jadwal 

pembelajaran ini biasanya dilakukan di 

hari Sabtu namun waktu yang di berikan 

bebas, boleh datang datang kapan saja 

namun harus memperhatikan kapan 

Probest membuka ruangan, atau bisa juga 

sudah melakukan perjanjian dengan 

administrasi yang ada di Probest sehari 

sebelumnya.  
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Proses berlatih di kelas pelatihan 

gratis ini biasanya cukup lama dilakukan 

oleh peserta didik. Selain peserta didik 

memiliki rasa semangat yang tinggi, 

peserta didik juga merasa nyaman berada 

di kelas ini karena kelas pelatihan gratis di 

isi dengan peserta didik yang memiliki 

tujuan yang sama yakni bisa tampil yang 

terbaik dalam kompetisi. Bung 

Nustuwanakotta selalu mengatakan. 

“perbanyak latihan siapa tahu kamu yang 

menang”. Kata-kata yang sering keluar 

dari mulut beliau, seolah-olah menyihir 

para peserta didik untuk bisa 

memenangkan kompetisi ini. Para peserta 

tidak kenal lelah dalam berlatih walaupun 

hari mulai sore peserta masih semangat 

melakukan latihan. Satu cara yang unik 

dilakukan peserta didik yang salah satu 

menjadi informan peneliti yakni Elin usia 

17 tahun. Ia melakukan latihan dengan 

teman sebangkunya agar bisa saling 

menilai kekurangan masing-masing. Jadi, 

ia langsung membacakan berita didepan 

temannya, setelah itu teman nya lansgung 

memberikan masukan sekiranya tentang 

kekurangan yang dimiliki. Setelah itu 

dicobalah lagi sehingga siap untuk 

menampilkan didepan instruktur yakni 

Bung Nustuwanakotta. Setelah praktik 

didepan Bung Nustuwanakotta Elin 

mendapatkan pujian dan kritikan hal ini 

membuat Elin semakin panas dan lebih 

semangat lagi untuk berlatih. Hal seperti 

ini dilakukan Elin berulang kali sehingga 

hari mulai sore.  

Saat hari kompetisi di mulai para 

peserta didik langsung menuju ke lokasi. 

Peserta didik sudah berjanjian dengan 

teman teman lainya datang lebih awal 

karena mereka ingin melakukan latihan 

terlebih dahulu. Bertemu di lokasi 

terkadang membuat peserta didik 

semangat untuk mengikuti kompetisi 

karena mereka merasa di zona nyaman, 

banyak yang dikenali dalam kompetisi itu. 

Namun terkadang para peserta didik 

merasa minder dan tidak percaya diri 

dengan adanya peserta lain. Mereka 

beranggapan bahwa peserta lain lebih baik 

dari mereka dan membuat keyakinan 

mereka seakan-akan turun.  

Apa yang dirasakan Elin sama 

seperti yang dirasakan peserta lainnya. 

Beberapa teman yang merupakan peserta 

didik lainnya berusaha untuk 

menyemangati si Elin karena peserta didik 

lainnya tidak menginginkan Elin 

meninggalkan kompetisi begitu saja. 

Semangat dari teman-teman yang 

meninginkan Elin melanjutkan kompetisi 

membuat ia luluh dan tetap mengikuti 
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kompetisi tersebut. Setelah peserta didik 

melakukan registrasi dan memiliki nomer 

urutan peserta mereka semakin gugup, 

namun para peserta memilik waktu untuk 

berlatih sedikit lagi. Tiba saat nya untuk 

maju para peserta didik saling mendukung 

satu sama lain dan saling bersorak ketika 

temanya sedang tampil di depan.  

 Ketika diatas panggung para 

peserta menerima kometar juri yang setiap 

juri memiliki khasnya masing-masing 

untuk berkomentar. Ada yang halus 

namun membangkitkan ada juga yang 

halus namun sakit. Ada juga tidak ada 

perkataan halus namun membuat sakit 

hati. Semua yang dirasakan para peserta 

sama namun apapun penilaian serta 

komentar dari para juri mereka harus tetap 

semangat untuk menunggu hasil penilaian 

juri. Dari penilaian tersebut para peserta 

didik bisa mengambil saran dan kritik 

yang diterimanya dan hal ini membuat 

mereka bisa lebih baik lagi. Saat peserta 

menanggapi para komentar juri peserta 

didik harus selalu tetap sopan, tidak 

melawan dan harus mengucapkan 

terimakasih kepada para juri. Karena 

Bung Nustuwanakotta memberikan saran 

kepada peserta didik seperti: 

 Seusai penjurian, semua peserta 

didik dari Probest mereka selalu 

memberikan semangat untuk teman yang 

baru saja selesai maju. Begitu pula peserta 

lain nya. Kesempatan mengikuti kompetisi 

diluar seperti ini memberikan pengalaman 

yang berbeda bagi peserta didik. Selain 

mereka bisa belajar mengenal peserta 

kompetisi lainnya yang merekap anggap 

sudah ahli dalam dunia broadcasting, 

mereka bisa meningkatkan kepercayaan 

diri, dan komentar dari para juri bisa 

menjadi masukan untuk diri sendiri 

sehingga bisa lebih baik lagi, maka dari 

itu dalam memperbanyak mengikuti 

kompetisi seperti ini seiring waktu peserta 

didik bisa menampilkan yang terbaik. 

Kompetisi seperti ini memang sering 

diadakan maka dari itu lembaga 

pendidikan Probest (Professional 

Broadcasting) memanfaatkan hal ini 

sebagai proses pembelajaran mereka.  

Kendala dalam Proses Belajar  

Mendapatkan karakter peserta 

didik yang disiplin waktu, mandiri, 

tanggung jawab, semangat berprestasi 

tinggi dan memiliki karakter yang humble 

bukan persoalan yang mudah dan 

menempuh proses yang lama. Memang 

alumni dari lembaga pendidikan Probest 

(Professional Broadcasting) ini banyak 

sekali yang mendapatkan kesmepatan 

untuk bekerja di berbagaesi TV Nasional 
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Indonesia, namun hal ini bukanlah hal 

yang mudah, setiap perta didik memiliki 

berbagai hambatanya masing-masing. 

Pendidikan dalam proses belajar tidak 

akan merubah karakter peserta didik jika 

memang tidak ada semangat untuk 

memperbaiki diri sendiri. Tidak hanya 

peserta didik namun instruktur atau selaku 

pengajar dalam kelas memiliki hambatan. 

Hambatan yang dialami oleh 

instruktur dikelas yakni jika suasana kelas 

mulai tidak kondusif atau ramai di saat 

instruktur memberikan penjelasan materi 

sebelum praktik, maka dari itu instruktur 

harus bersikap tegas untuk menguasai 

suasana kelas seperti memberikan sanksi 

bagi yang tidak mendengarkan, peserta 

didik yang tidak mendengarkan akan 

bingung saat mereka harus praktik 

didepan kelas. Hambatan lain yang 

dialami oleh instruktur yakni kemampuan 

peserta didik yang rendah, atau tidak 

memiliki kepercayaan diri yang cukup. 

Sehingga, dibutuhkan perhatian yang 

lebih kepada peserta didik tersebut karena 

memang dari kemampuan peserta didik 

tersebut sulit untuk menerima materi yang 

dijelaskan.  

Barbagai macam perilaku peserta 

didik saat proses pembelajaran dikelas ada 

yang tertib untuk mengikuti proses 

pembelajaran berlangsung, ada yang 

nakal, ramai dan sering keluar kelas untuk 

membeli makan di café Toko Buku Petra 

Togamas. Hal ini membuat peserta didik 

lainnya terganggu untuk menerima materi 

yang dijelaskan instruktur. Dan disaat 

peserta didik yang nakal, ramai, dan 

keluar kelas itu kembali mereka harus 

dijelaskan kembali materi yang sudah 

disampaikan tadi, tidak hanya 

menghambat kelancaran dalam belajar 

dan mengajar namun juga mengganggu 

peserta didik lainnya. Maka dari itu, 

Probest mengeluarkan tata tertib untuk 

tidak keluar kelas di saat pembelajaran 

berlangsung kecuali izin kekamar mandi.  

Kemampuan peserta didik yang 

rendah. Rendah dalam arti belum 

memiliki kepercayaan diri, berbeda 

dengan peserta didik lainnya. Memang 

setiap individu memiliki potensinya 

masing-masing namun tidak semuanya 

sama. Beberapa peserta didik sangat 

pemalu, dan tidak berani untuk praktik 

didepan kelas. Hal ini membuat proses 

pembelajaran menjadi tidak berjalan 

dengan baik, insturktur harus 

menyemangati terlebih dahulu hingga 

peserta didik berani untuk maju kedepan 

kelas. Ketidak percayaan ini menghambar 

proses pembentukanb karakter, karena 
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merek ajuga tidak yakin dengan dirinya 

sendiri. Dalam hal mengikuti berbagai 

kesempatan kompetisi mereka tidak mau 

mengikutinya. Terkadang ada yang 

terpaksa untuk ikut namun ada yang 

mundur di pertengahan kompetisi karena 

tidak percaya diri.  

Hambatan yang lainnya adalah 

muncul dari diri sendiri. Diri sendirilah 

yamg terkadang muncul rasa ketakutan. 

Rasa takut akan belajar hal baru. Dari 

peserta didik yang mengikuti lemaba 

pendidikan “Professional Broadcasting”, 

mereka takut akan pikirannya sendiri. 

Saat mengikuti kompetisi misalnya 

mereka sudah berfikir yang tidak tidak 

sebelumnya seperti, kurang maksimal, 

tidak percaya diri dengan peserta lainnya.  

Maka rasa ketakutan yang muncul 

ada di dalam diri sendiri itu sangat 

menjadi hambatan para peserta didik, dari 

rasa ketakutan itu lah mereka tidak dapat 

maksimal untuk menampilkan sesuatu di 

atas panggung. Jika mereka dapat 

melawan rasa ketakutan itu, dan selalu 

berusaha menampilkan yang terbaik 

mereka dapat memberikan penampilan 

yang luar biasa. Bukan hanya rasa 

ketakutan, peserta didik terkadang juga 

memiliki perasaan yang tidak stabil. 

Mungkin karena cuaca yang sedang 

hujan, atau perjalanan jauh dari rumah 

membuat peserta didik malas untuk 

berangkat belajar menuju Probest 

(Professional Broadcasting). Hal ini di 

rasa menjadi hambatan untuk peserta 

didik karena terkadang cuaca yang tidak 

menentu membuat jalanan ramai di 

Surabaya. Karena waktu pembelajaran 

Probest yaitu sore di mulai pukul 17.00 

hingga 19.00 yang semua orang tahu 

bahwa di waktu itulah jalanan Surabaya 

sangat ramai.  

 

 Beberapa hambatan diatas tidak 

mempengaruhi lembaga broadcasting 

untuk mewujudkan misinya yaitu 

mencetak broadcaster yang berkualitas, 

unggul dan berprestasi. Dalam hal kondisi 

kemampuan peserta didik misalnya, 

memang setiap peserta didik memiliki 

kemampuan dan latar belakang yang 

berbeda-beda maka dari itu instruktur dan 

pihak Probest selalu memberi dukungan 

kepada setiap peserta didik bahwa 

sebenarnya ia mampu. 

 

KESIMPULAN  

Setiap individu memiliki pilihan 

masing-masing untuk memilih kegiatan 

atau aktivitas apa yang mereka butuhkan, 

seperti penelitian ini peneliti meneliti 
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tentang Lembaga Pendidikan 

(Professional Broadcasting) yaitu 

lembaga pendidikan di bidang 

pengembangan sumber daya manusia 

yang memfokuskan pendidikan 

Broadcasting. Broadcasting sendiri 

adalah suatu kegiatan yang kegiatan untuk 

menyebarkan informasi, melalui media 

penyiaraan yang disampaikan kepada 

publik. Bentuk penyampaian melalui 

televisi dan radio ini bersifat informatif, 

mendidik, atau menghibur yang 

disampaikan oleh News Anchor, Radio 

Announcer dan reporter.  

Lembaga Pendidikan 

(Professional Broadcasting) yang berada 

di Surabaya pusat ini mendidik peserta 

didiknya untuk menjadi Broadcaster yang 

siap untuk masuk dalam dunia kerja 

seperti salah satunya adalah stasiun TV 

Nasional. Dibuktikan dari berbagai 

alumni yang memang sudah bekerja di 

stasiun TV Nasional Probes memiliki 

proses pembelajaran yang memiliki 

startegi tersendiri untuk mencetak 

Broadcaster.  

Pendidikan yang di ajarkan dalam 

proses pembelajaran di Lembaga 

Pendidikan ini mampu mencetak 

Broadcaster yang memiliki karakter yang 

dapat di implementasikan pada kehidupan 

sehari-hari seperti nilai kesopanan, 

keramahan, kemandirian dan tangugung 

jawab. Peserta didik juga memiliki 

kepercayaan diri dan tahu bagaimana 

dirinya harus bersikap menyikapi setiap 

kondisi, dan semangat berprestasi yang 

tinggi. Hal ini memiliki beberapa faktor 

yakni teman sebaya dalam lingkup kelas 

yang mendukung dan memotivasi satu 

sama lain karena mereka memiliki tujuan 

yang sama, seringnya mengikuti 

kompetisi di luar kelas juga membuat 

peserta didik lebih terbiasa untuk tampil 

di depan umum, bertemu broadcaster 

lainnya untuk berbagi pengalaman dan 

banyak latihan adalah hal yang  selalu 

diperhatikan pada proses pembelajaran di 

Lembaga Pendidikan Probest ini.  

Proses pembelajaran yang di 

terapkan lembaga ini sangat 

mengutamakan praktik, sehingga Probest 

selalu mewajibkan peserta didik untuk 

belajar dari mengikuti berbagai kompetisi. 

Tidak hanya mendapatkan teori di kelas 

namun mereka juga mendapatkan banyak 

pengalaman dari mengikuti berbagai 

kompetensi, dari pengalaman yang 

mereka dapatkan, peserta didik mampu 

belajar menjadi lebih baik dan dapat 

menampilkan yang maksimal di 

kesempatan lainnya.  
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Namun dalam mencetak 

broadcaster yang berkualitas bukanlah 

hal yang mudah, ada berbagai hambatan 

yang dialami instruktur maupun peserta 

didik itu sendiri.  Hambatan yang di alami 

oleh instruktur antara lain saat peserta 

didik miliki kekurangan dalam menguasai 

materi, perilaku peserta didik saat proses 

pembelajaran langsung yang terkadang 

ramai. Hambatan yang dimiliki peserta 

didik sendiri terkadang kurangnya rasa 

kepercayaan diri mereka, sehingga bisa 

menghambat proses pembelajaran dikelas. 
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