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ABSTRAKSI
, Ketersediaan SOM dengan kualitas yang sesuai dengan standar
perusahaan merupakan salah satu tugas Oepartemen SOM. Untuk
memenuhi tanggung jawab tersebut. salah satu upaya yang perlu
dilaksanakan adalah melalui kegiatan pelatihan.
Penyiar merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing
perusahaan penyiaran radio. Sehingga sangst bers/sssn spabila perusahaan
menaruh perhatian khusus terhadap ketersediaan tenaga penyiar yang
berkualitas, dan pelatihafl calon penyiar merupakan jawaban untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.
Keberhasilan pelatihan dapat diukur melalui tingkat keefektifar. mater!
pelatihan yang terdiri dari: (1) materi air personality yang melatih calon
penyiar untuk menampilkan kepribadian, (2) materi olah vokal yang melatih
calon penyiar dalam hal pengucapan, (3) materi teknik siar yang melatih
calon penyiar dalam hal ketrampilan teknis penyiaran, serta (4) materi
kedisiplinan yang menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Keefektifan materi
pelaUhan tersebut diukur melalui parameter-parameter pelaksanaan materi
pelatihan yang terdiri dari: kelengkapan, kesesuaian, intensitas pelaksanaan,
kualitas pelatih, ketersediaan sarana, ketepatan metode serta ketegasan dan
konsekuensi pelatih dalam pelaksanaan pelatihan materi tersebut.
Teknik Regresi Linier Berganda digunakan dalam penelitian ini untuk
mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing materi pelatihan
terhadap kinerja penyiar. Tanggapan penyiar percobaan atas pelaksanaan
materi pelatihan merupakan variabel bebas yang diperoleh melalui kuisioner,
sedangkan kinerja penyiar percobaan yang dlnilai oleh pihak perusahaan
merupakan varia bel tergantung dalam model regresi tersebut.
Selanjutnya. dalam penelitian ini terbukti bahwa secara bersama-sama
materi pelatihan berpengaruh bermakna (signifikan) terhadap kinerja penyiar
percobaan (hipotesis I) dan materi pelatihan teknik siar merupakan variabel
bebas yang berpengaruh paling kuat terhadap kinerja penyiar percobaan
(hipotesis II). Selain itu terbukti pula bahwa variabel bebas materi pelatihan
air personality, olah vokal dan teknik siar berpengaruh bermakna terhadap
kinerja penyiar percobaan, sedangkan variabel materi pelatihan kedisiplinan
tidak berpengaruh bermakna.
Pada akhimya dapat disimpulkan bahwa keefektifan pelaksanaan
materi pelatihan juga ditentukan oleh proporsi faktor-faktor kemampuan
(ability) dan kepribadian (personality) yang dituntut da/am masing-masing
materi. Hal ini karena hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor
kemampuan seseorang relatif lebih efektif untuk dilatihkan dibandingkan
dengan faklor kepribadian.
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