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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena. Jonathan H. Turner 

mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang 

membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.
10

 

Menurut Karlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep) definisi, dan 

proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan 

menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan 

gejala tersebut.
11

 Dalam arti luas, tujuan dari teori dapat termasuk 

menjelaskan, memahami, melakukan prediksi, dan mendorong perubahan 

sosial, kita mampu menjelaskan sesuatu karena adanya berbagai konsep dan 

hubungan konsep-konsep tersebut yang dijelaskan dalam sebuah teori. 

1. Teori Komunikasi Shanon dan Weaver 

Teori komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. 

Dalam kaitannya dengan makna dari pesan yang diciptakan dan diterima, 

dia mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi „makna‟ diubah 

menjadi pesan yang lalu diubah lagi oleh transmitter menjadi informasi, 

dan kemudian disampaikan melalui suatu saluran (misalnya media massa). 

Informasi diterima sebagai pesan, lalu diubah menjadi „makna‟. Jika 

terdapat korespondensi (kesamaan/hubungan) antara kedua ‟makna‟ 

tersebut, maka hasilnya adalah komunikasi.
12

 

 

                                                             
10 Richard West, Lynn H Turner, Pengantar Teori Komunikasi (Jakarta Selatan: Salemba 

Humanika , 2014), 49 
11

 Jalaludin Rahmat, Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 6 
12

 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), 108 
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Sumber : Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, 2011 

 

Teori ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan 

berdasarkan tingkat kecermatannya. Teori ini mengandalkan sebuah sumber 

daya informasi (source information) dan mengirimnya dengan suatu saluran 

(channel) kepada penerima (receiver) yang kemudian membuat ulang 

(recreate) pesan tersebut. dengan kata lain, teori ini mengasumsikan bahwa 

sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang 

tersedia. Pemancar (transmitter) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai 

dengan saluran yang dipakai. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari 

pemancar kepada penerima. Didalam percakapan, sumber informasi adalah 

otak, pemancar adalah suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh 

udara. Penerima adalah mekanisme pendengaran yang kemudian 

merekonstruksi pesan dari tanda itu. Tujuannya adalah otak si penerima. 

2. Televisi 

Kata televisi terdiri dari kata “tele” dan “visi”. Tele dalam bahasa 

Yunani mempunyai arti “jarak” sedangkan visi dalam bahasa latin mempunyai 

arti “citra atau gambar”. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian 

gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.
13

 Pendapat lain 

menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris disebut television. Televisi terdiri 

dari istilah tele yang berarti jauh dan visi (vision) yang berarti penglihatan.
14
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Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), 1 
14

 Onong Uchijana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Itra 
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Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audio visual). 

Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang 

memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus menengar atau 

mencerna narasi dari gambar tersebut.
15

 Televisi memiliki kelebihan dari 

media massa lainnya karena bersifat audio visual (didengar dan dilihat), dapat 

menggambarkan kenyataan dan secara langsung dapat menyajikan peristiwa 

yang sedang terjadi kepada setiap pemirsa dimanapun ia berada.
16

 

Karakteristik televisi:
17

 

a. Audiovisual 

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran 

lainnya, yakni dapat didengar sekaligus dilihat. Jadi, apabila khalayak 

radio siaran hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka 

khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak. Maka dari itu 

televisi disebut sebagai media massa elektronik audiovisual. Namun 

demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari kata-kata, keduanya 

harus ada kesesuaian secara harmonis. 

b. Berfikir dalam Gambar 

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. 

Pertama adalah visualisasi yakni menerjemahkan kata-kata yang 

mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, 

penggambaran yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual 

sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu. 

c. Pengoperasian Lebih Kompleks 

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi siaran 

jauh lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang 

digunakan lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit dan 

harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih. 

                                                             
15

 Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 39 
16

 Riswandi, Dasar Dasar Penyiaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 2 
17

 Rema karyanti S., Komunikasi Massa: Suatu Pengantar , (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2005), 137-139 
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Berikut adalah karakteristik televisi menurut Sutisno dalam bukunya 

Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video:
18

 

a. Memiliki jangkauan yang luas dan segera dapat menyentuh rangsang 

penglihatan dan pendengaran manusia. 

b. Dapat menghadirkan objek yang amat kecil/besar, berbahaya, atau yang 

langka. 

c. Menyajikan pengalaman langsung kepada penonton. 

d. Dapat dikatakan “meniadakan” perbedaan jarak dan waktu. 

e. Mampu manyajikan unsur warna, gerakan, bunyi, dan proses dengan baik. 

f. Dapat mengkoordinasikan pemanfaatan berbagai media lain, seperti film, 

foto, dan gambar dengan baik. 

g. Dapat menyimpan berbagai data, informasi, dan serentak 

menyebarluaskannya dengan cepat keberbagai tempat yang berjauhan. 

h. Mudah ditonton tanpa perlu menggelapkan ruangan. 

i. Membangkitkan perasaan intim atau personal. 

Selain kelebihan dari karakteristik televisi tersebut, media televisi juga 

mengandung kelemahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Merupakan media satu arah, hanya mampu menyampaikan pesan, namun 

tidak bisa menerima umpan balik secara cepat  

b. Layar pesawat penerima yang sempit tidak memberikan keluasan 

penonton  

c. Bingkai cahaya (flash) dan rangsang kedip cahaya (flicker) dapat merusak 

atau mengganggu penglihatan penonton  

d. Kualitas gambar yang dipancarkan lebih rendah dibandingkan dengan 

visual yang diproyeksikan (film layar lebar)  

3. Strategi Program 

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh 

para praktis.
19

 Stretegi seringkali diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan 

                                                             
18

 Sutisno, Pedoman Praktis Penulisan: Skenario Televisi dan Video, (Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), 3 
19

 Hafied Cangara. Perencanaan Dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.  

Hlm 61 
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demi mencapai tujuan yang sifatnya jangka panjang. Strategi pada hakikatnya 

adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi, utntuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya. Demikian juga dengan strategi yang merupakan panduan 

perencanaan komunikasi (communication management) untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mampu menunjukkan 

bagaimana oprasionalnya secara peraktis harus dilakukan, dalam arti kata 

bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada 

situasi dan kondisi.
20

 

Pengertian strategi diatas maka maka dapat disimpulkan bahwa 

pengetian strategi adalah suatu cara atau taktik yang sudah direncanakan untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Adapun yang dimaksud strategi 

dalam penelitian ini adalah strategi Padang TV dalam produksi program acara 

Kaliliang Kampuang. Stasiun televisi ini mempunyai strategi untuk dapat 

mencapai target yang sudah ditetapkannya. 

Segala sesuatu di dunia ini membutuhkan strategi agar bisa berjalan 

dengan baik dan terarah. Terlebih dalam menyusun program siaran. Bidang 

program dan manajer program stasiun penyiaran mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis dalam menunjang keberhasilan stasiun penyiaran. 

Strategi program yang ditinjau dari aspek manajemen atau sering juga 

diesbut dengan manajemen strategis (management strategic) program siaran 

yang terdiri dari Perencanaan Program, Produksi Dan Pembelian Program, 

Eksekusi Program, Serta Pengawasan Dan Evaluasi Program. 

a. Perencanaan Program 

Sebagaimana dikemukakan oleh Pringle Star dan rekannya 

mengenai perencanaan program bahwa: Program planning involves the 

development of short-, medium-, and long-range plans to permit the 

station to attain its programming and financial objectives. (Perencanaan 

                                                             
20

 Effendy. Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek). Bandung: Pt.  Remaja 

Rosdakarya.2007.Hlm. 32 
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program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, 

menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran 

untuk mendapatkan tujuan program dan tujuan keuangannya).
21

 Pada 

stasiun televisi, perencanaan program diarahkan pada produksi program 

yaitu program apa yang akan diproduksi, pemilihan program yang akan 

dibeli (akuisisi), dan penjadwalan program untuk menarik sebanyak 

mungkin audien yang tersedia pada waktu tertentu. Perencanan program 

biasanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak pada stasiun 

penyiaran, utamanya manajer program dengan terlebih dahulu 

berkonsultasi dengan manajer pemasaran dan juga manajer umum. 

1) Analisis dan strategi Program 

Perencanaan program pada dasarnya bertujuan memproduksi 

atau membeli program yang akan ditawarkan kepada pasar audien. 

Strategi pemasaran ditentukan berdasarkan analisis situasi, yaitu suatu 

studi terinci mengenai kondisi pasar audien yang dihadapi stasiun 

penyiaran beserta kondisi program yang tersedia.
22

 Berdasarkan 

analisis situasi ini, media penyiaran mencoba memahami pasar audien 

yang mencakup segmentasi dan tingkat persaingan yang ada. Analisis 

situasi ini terdiri atas: analisis peluang dan analisis kompetitif. 

Analisis peluang, analisis yang cermat terhadap pasar audien 

akan memberikan peluang bagi setiap penayangan program untuk 

diterima para penonton dan pendengar. Analisis kompetitif, dalam 

mempersiapkan strategi dan rencana program, pengelola program 

harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan stasiun 

penyiaran dan persaingan program yang ada pada suatu segmen pasar 

audien. 

2) Bauran program 

Salah satu konsep pemasaran penting yang harus dipahami 

pengelola media penyiaran adalah mengenai bauran pemasaran 

                                                             
21

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), 232 
22

 Abdul Rachman, Dasar Dasar Penyiaran, (Pekanbaru: Unri Press, 2010), 136 
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(marketing mix) yang terdiri atas empat variabel penting, yaitu 

product, price, place, dan promotion.
23

 

a. Produk program (product), bahwa program adalah suatu produk 

yang ditawarkan kepada audien yang mencakup nama program dan 

kemasan program. 

b. Harga program (price), yaitu harga suatu program yang mencakup 

biaya produksi program dan biaya yang akan dikenakan kepada 

pemasang iklan (tarif iklan) pada program bersangkutan jika 

ditayangkan. 

c. Distribusi program (place), yaitu distribusi program yang 

merupakan proses pengiriman program dari transmisi hingga 

diterima audien melalui pesawat TV dan radio. 

d. Promosi program (Promotion), yaitu proses bagaimana memberi 

tahu audien mengenai adanya suatu program sehingga mereka 

tertarik untuk menonton atau mendengarkannya. 

3) Faktor Berpengaruh 

Terdapat empat hal yang mempengaruhi keputusan 

perencanaan program yang terdiri atas: audien, pengelola dan pemilik 

stasiun, pemasang iklan, dan regulator. 

a. Audien, yaitu penonton dan pendengar adalah faktor paling penting 

dan menentukan apakah stasiun penyiaran pada saat melakukan 

perencanaan programnya perlu memutuskan apakah akan 

memproduksi atau tidak memproduksi suatu program. 

b. Pengelola/pemilik stasiun, mereka yang bertanggung jawab 

menjalankan atau mengoperasikan stasiun penyiaran dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pemilik stasiun. 

c. Pemasang iklan/sponsor, tujuan utama pemasangan iklan/sponsor 

adalah untuk mempromosikan produk mereka pada stasiun 

penyiaran yang memiliki audien yang paling sesuai atau audien 
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yang merupakan konsumen atau calon konsumen terbesar produk 

yang dipromosikan itu. 

d. Regulator, pihak yang berwenang mengawasi stasiun penyiaran, 

yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga lainnya 

memberikan pengaruh kepada stasiun penyiaran untuk 

menayangkan atau tidak menayangkan suatu program. 

4) Membuat Perencanaan 

Perencanaan siaran secara umum melahirkan kebijakan umum 

tentang bagaimana mengatur alokasi waktu dan materi siaran dalam 

sehari, seminggu, hingga setahun.bagian program bertanggung jawab 

untuk mendapatkan program serta menentukan waktu atau jam 

penayangan program. Terdapat sejumlah hal yang harus diputuskan 

dalam perencanaan program yaitu mencakup dua hal yaitu: keputusan 

mengenai target audien dan keputusan mengenai target pendapatan.
24

 

Perencanaan program televisi diarahkan untuk dapat memilih 

(seleksi) dan menjadwalkan penayangan suatu program yang dapat 

menarik sebanyak mungkin penonton dari jumlah audien yang ada 

(tersedia) pada waktu tertentu. Dalam merencanakan dan memilih 

program, maka bagian program biasanya akan berkonsultasi lebih 

dahulu dengan bagian pemasaran. Hal ini mutlak dilakukan karena 

bagian pemasaran yang akan memasarkan program bersangkutan 

kepada para pemasang iklan. 

5) Tujuan Program 

Pada umumnya tujuan program adalah untuk menarik dan 

mendapatkan sebanyak mungkin audien. Namun jumlah audien yang 

banyak bukanlah satu satunya tujuan penayangan suatu program. 

Terdapat lima tujuan penayangan suatu program di televisi komersial 

yaitu:
25
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a. Mendapatkan sebanyak mungkin audien, tujuan dari kebanyakan 

program siaran televisi adalah untuk mendapatkan sebanyak 

mungkin audien. 

b. Target audien tertentu, cukup sering terjadi pemasang iklan lebih 

tertarik untuk memsasang iklan pada program dengan audien yang 

tidak terlalu besar. 

c. Prestise, adakalanya stasiun televisi menayangkan suatu program 

dangan tujuan utama untuk mendapatkan prestise atau pengakuan 

dari pihak lain. 

d. Penghargaan, stasiun televisi terkadang membuat suatu program 

dengan tujuan untuk memenangkan suatu penghargaan. 

e. Kepentingan publik, stasiun televisi terkdang memproduksi 

program untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan publik di 

tempat stasiun itu berbeda. Setiap daerah memiliki masyarakat 

dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda. 

6) Faktor Program 

Bagian program stasiun televisi harus mempertimbangkan 

berbagai faktor dalam merencanakan program yang akan disiarkannya 

yaitu:
26

  

a. Perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan stasiun saingan. 

b. Mengetahui siapa audien yang menonton televisi pada waktu-

waktu tertentu. 

7) Sumber Program TV 

Stasiun TV memiliki berbagai sumber untuk mendapatkan 

programnya yang terdiri dari: 

a. Produksi sendiri, stasiun televisi pada umumnya memiliki studio 

dan peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi program. 

b. Stasiun jaringan, televisi jaringan (network) adalah sumber utama 

program bagi stasiun televisi daerah atau stasiun televisi lokal yang 

bekerja sama dengan stasiun jaringan. 
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c. Stasiun lokal, beberapa stasiun televisi lokal memasok program 

kepada stasiun televisi lokal lainnya. Hal ini biasanya sering 

dilakukan diantara sejumlah stasiun televisi yang berada dalam 

satu kelompok usaha. 

d. Rumah produksi (PH), sumber program penting lainnya bagi 

stasiun televisi adalah rumah produksi atau production house. 

e. Perusahan film besar. 

f. Perusahaan sindikasi, perusahaan yang memproduksi program 

sekaligus bertindak sebagai distributor yang menjadi pemasok 

program bagi stasiun televisi. 

g. Pemasang iklan. 

b. Produksi dan Pembelian Program 

Kata kunci dari memproduksi atau membuat program dalah ide 

atau gagasan. Dengan demikian, setiap program selalu dimulai dari ide 

atau gagasan. Ide atau gagasan inilah yang kemudian diwujudkan melalui 

produksi. Program bisa diperoleh dengan cara memproduksinya sendiri. 

Suatu program yang dibuat sendiri disebut dengan istilah in-house 

production atau produksi sendiri. Jika program dibuat pihak lain, berarti 

stasiun penyiaran membeli program tersebut yang biasa disebut 

outsourcing. 

1) Manajer Produksi 

Pada dasarnya bagian produksi menjadi bagian dari departemen 

program namun pada banyak stasiun TV besar bagian produksi sudah 

menjadi bagian yang terpisah dari departemen program karena bagian 

ini memiliki personalia dan sumbar daya yang besar karenanya 

menjadi departemen tersendiri yang disebut departemen produksi. 

Manajer produksi bertanggung jawab terhadap sejumlah pekerjaan, 

diantaranya:
27
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a) Memproduksi program lokal (in-house), iklan dan pelayanan 

umum serta pengumuman (promotional announcement). 

b) Mengawasi seluruh pemain serta personalia produksi. 

c) Melakukan penjadwalan program siaran langsung (live) atau 

produksi yang direkam. 

d) Mengawasi seluruh isi program yang ditayangkan, dari manapun 

sumbernya. 

2) Organisasi Departemen Produksi 

a) Produksi program hiburan, secara umum produksi program hiburan 

untuk televisi terbagi dua yaitu: program untuk waktu siaran utama 

(prime time series) dan program untuk waktu siaran lainnya (day 

time series). Dengan demikian, dalam merencanakan produksi, 

pengelola stasiun televisi sejak awal sudah mengetahui peruntukan 

suatu program. 

b) Berawal dari gagasan, proses produksi program televisi dimulai 

dari orang-orang yang memiliki ide. 

Berikut ini adalah posisi yang biasanya masuk dalam kategori staf 

kreatif dan kru teknis:
28

 

1. Produser, orang yang bertanggung jawab mengubah ide/gagasan 

kreatif kedalam konsep yang praktis dan dapat dijual. 

2. Penulis skrip, memiliki peran penting khususnya pada tahap 

praproduksi. 

3. Sutradara, orang yang bertanggung jawab menerjemahkan kata-

kata tertulis (skrip) menjadi suara atau gambar tertentu. 

4. Asisten sutradara, bertugas membantu sutradara TV/Film dalam 

melaksanakan pekerjaannya yaitu mengawasi aspek kreatif dari 

suatu produksi. 

5. Director of Photography, bertanggung jawab pada aspek kreatif 

penggunaan kamera dan melakukan pengawasan terhadap 

pencahayaan film dan sinematografi. 
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6. Pengarah program, berada terpisah dari staf kreatif dan staf teknis 

selama produksi berlangsung karena ia berada diruang master 

control dimana dia mengawasi penggunaan switcher juga 

mengontrol sumber gambar dan suara yang akan direkam atau 

disiarkan. 

7. Pemandu gambar (switcherman), orang yang bertugas 

menampilkan perpaduan gambar dari beberapa sumber gambar 

kedalam satu tampilan visual program televisi, sehingga program 

tersebut mempunyai nilai estetika. 

8. Penata cahaya, orang yang bertugas sebagai penata cahaya diesbut 

juga dengan Lighting Director yang bertanggung jawab mengatur 

dan menyesuaikan intensitas cahaya yang ada di studio atau 

dilokasi sesuai dengan keinginan sutradara atau pengarah program. 

9. Juru kamera, bertugas mengontrol operasional kamera film dan 

video. 

10. Penata seni, disebut juga Art Director atau perancang latar yang 

bertanggung jawab mengawasi rancangan atau desain produksi 

secara keseluruhan. 

11. Teknisi video, bertanggung jawab mengatur gambar dalam hal 

tingkat warna, kecerahan, dan tingkat kontras. 

12. Operator film dan video, bertanggung jawab kepada manajer 

produksi. Tugasnya yaitu: menerima dan mengirim film dan video 

serta membuat rekaman program, memeriksa kualiats film dan 

video yang sesuai dengan standar program dan iklan, dan menandai 

film dan video untuk keperluan jeda iklan. 

Jenis program umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelompok besar yaitu hiburan, informasi, dan berita. Tetapi dari ketiganya 

dapat diperinci lagi menjadi jenis-jenis program yang lebih spesifik lagi 

dan dengan nama yang bervariasi.
29

 Jenis program acara televisi dibedakan 
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berdasarkan format teknis atau berdasarkan isi. Format teknis merupakan 

format-format umum yang menjadi acuan terhadap bentuk program 

televisi. Berdasarkan isi, program televisi berbentuk berita dapat 

dibedakan antara lain berupa program hiburan, drama, olahraga, dan 

agama. Adanya program acara televisi disebabkan karena adanya stasiun 

televisi. Berbagai macam program acara mereka tawarkan demi menarik 

perhatian pemirsanya.  

Proses produksi itu sendiri terdiri atas tiga bagian utama yaitu : 

tahap pra produksi atau perencanaan, tahap produksi dan tahap pasca 

produksi. Tahap pra produksi adalah semua kegiatan mulai dari 

pembahasan ide (gagasan) awal dengan pelaksanaan pengambilan gambar 

(shooting). Tahap produksi adalah seluruh kegiatan pengambilan gambar 

(shooting) baik di studio maupun diluar studio. Tahap pasca produksi 

adalah semua kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu 

dinyatakan selesai dan siap disiarkan. 

Program acara televisi itu banyak sekali ragam dan jenisnya. Mulai 

dari talk show, kuis interaktif, musik, film, sinetron, dokumenter, kajian 

agama, kompetisi olah raga, kesehatan, rubrik kecantikan, tata boga dan 

lain sebagainya. Kesemuanya disiarkan dengan format struktur tertentu 

dan saling. Setiap stasiun televisi berlomba-lomba menampilkan 

penayangan yang paling maksimal guna memperoleh perhatian 

pemirsanya sehingga dapat menduduki rating tertinggi. Karena memang, 

di dunia pertelevisian rating bagaikan malaikat pencabut nyawa yang siap 

sewaktu-waktu menjadi diktator dan penguasa terhadap keberlangsungan 

sebuah acara televisi. 

Pada umumnya stasiun televisi masih membutuhkn banyak 

pasokan program dari pihak luar untuk memenuhi kebutuhan program. 

Pembelian suatu mata acara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk 

kesepakatan. Selain melalui tender, staf program dapat merundingkan 

harga program yang akan dibelinya berdasarkan kesepakatan yang dibuat. 
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c. Eksekusi Program 

Eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program 

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
30

 Eksekusi ini merupakan 

proses pelaksanaan dari rencana program yang telah dibuat. Eksekusi 

program ini hendaknya dibuat sedemikian rupa agar tidak menyimpang 

terlalu jauh dari perencanaan semula. Sesuai dengan sifat media penyiaran 

yang tidak bisa diulang (kecuali progam rerun), maka konsep program, 

waktu penayangan, audiens, kompetitor diperhatikan dengan seksama. 

Strategi penayangan program yang baik sangat ditentukan oleh 

bagaimana menata atau menyusun program yang akan ditayangkan. 

Menata program adalah kegiatan meletkkan atau menyusun berbagai 

program pada suatu periode yang telah ditentukan. Dalam menyusun 

jadwal acara, programmer harus mempertimbangkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi kebiasaan menonton audien seperti mobilitas audien, jenis 

pekerjaan, kebutuhan dan ketertarikan audien pada hal-hal tertentu.  

Stasiun televisi memiliki sejumlah strategi dalam upaya menarik 

audien masuk ke stasiun sendiri (inflow) dan menahan audieen yang sudah 

ada untuk tidak pindah saluran atau mencagah tidak terjadi aliran audien 

keluar (outflow), yaitu:
31

 

1) Head to head, suatu program yang menarik audien yang sama 

sebagaimana audien yang dimiliki satu atau beberapa stasiun televisi 

saingan. 

2) Program tandingan, strategi untuk merebut audien yang berada di 

stasiun saingan untuk pindah ke stasiun sendiri dengan cara 

menjadwalkan suatu program yang memiliki daya tarik berbeda untuk 

menarik audien yang belum terpenuhi kebutuhannya. 

3) Bloking program, sama dengan konsep flow through Nielsen dimana 

audien dipertahankan untuk tidak pindah saluran dengan menyajikan 

acara yang sejenis selama waktu siaran tertentu. 

                                                             
30

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), 302 
31

 ibid, 307-308 



 23 

4) Pendahuluan kuat, strategi untuk mendapatkan sebanyak mungkin 

audien dengan menyajikan program yang kuat pada permulaan segmen 

waktu siaran. 

5) Strategi buaian, merupakan startegi untuk membangun audien pada 

satu acara baru atau meningkatkan jumlah audien atas suatu program 

yang mulai mengalami penurunan popularitas. 

6) Penghalangan (stunting), strategi untuk merebut perhatian audien 

dengan cara melakukan perubahan jadwal program secara cepat. 

7) Beberapa staregi lainnya adalah dengan tetap mempertahankan 

program-program yang berhasil pada posisinya yang sekarang. 

d. Pengawas dan Evaluasi Program 

Melalui perencanaan, stasiun penyiaran menetapkan rencana dan 

tujuan yang ingin dicapai. Proses pengawasan dan evaluasi menentukan 

seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau 

diwujudkan oleh stasiun penyiaran, departemen, dan karyawan.
32

 Kegiatan 

evaluasi secara periodik terhadap masing-masing individu dan departemen 

memungkinkan manajer umum untuk mambandingkan kinerja sebenranya 

dengan kinerja yang telah direncanakan. Jika kedua kinerja tersebut tidak 

sama, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan. 

1) Mempersiapkan standar program stasiun penyiaran. 

2) Mengawasi seluruh isi program agar sesuai dengan standar stasiun dan 

aturan perundangan yang berlaku. 

3) Memelihara catatan (records) program yang disiarkan. 

4) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan staf departemen program. 

5) Memastikan kepatuhan stasiun terhadap kontrak yang sudah dibuat. 

6) Memastikan bahwa biaya program tidak melebihi jumlah yang sudah 

dianggarkan. 
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4. Program Siaran 

Secara estimologis, kata program berasal dari bahasa inggris 

Programme yang berarti acara atau rencana.
33

 Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(1998), Program adalah acara. Program seperti pertunjukan siaran, pagelaran, 

dan sebagainya. Atau sebuah rencana mengenai asas serta usaha yang akan 

disiarkan di televisi.
34

 

Program merupakan faktor yang mendukung keberhasilan finansial 

suatu stasiun penyiaran televisi. Program dalam stasiun penyiaran televisi 

adalah penentu audiens dimana dengan sebuah program menarik, maka akan 

menarik banyak audiens untuk menyaksikan program tersebut. Pendapatan 

dan keuntungan stasiun penyiaran sangat dipengaruhi oleh programnya. 

Program dapat disamakan dengan produk atau barang (goods) atau pelayanan 

(services) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini adalah audiens dan 

pemasang iklan.
35

 

Secara teknis penyiaran televisi, program televisi (television 

programing) diartikan sebagai penjadwalan atau perencanaan siaran televisis 

dari hari ke hari (horizontal programming) setiap harinya. Media televisi 

hanya mengistilahkan programming atau pemprograman.
36

 Siaran berarti 

pemancaran gelombang elektromagnetik dan atau gelombang yang lebih 

tinggi, yang bermuatan sinyal atau simpul listrik yang berasal dari mata acara 

atau rangkaian mata acara dalam bentuk audio atau audio visual, yang dapat 

diterima (didengar atau dilihat) oleh khalayak melalui pesawat penerima 

(radio atau televisi), dengan atau tanpa alat bantu.
37
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Output setiap stasiun penyiaran adalah suatu tayangan dilayar kaca 

prsawat televisi yang tersusun rapi dalam urutan yang teratur, yang disebut 

program acara. Program sebagai benda abstrak yang berfungsi memuaskan 

batiniah, sehingga yang dirasakan oleh khalayak pemirsa diekspresikan 

sebagai objektif, yaitu bagus atau kurang bagus acaranya.
38

 

Setiap program siaran harus mengacu pada pilihan format siaran harus 

mengacu pada pilihan format siaran tertentu siring makin banyaknya stasiun 

penyiaran dan makian tersegmennya audien. Format siaran diwujudkan dalam 

bentuk prinsip-prinsip dasar tentang apa untuk siapa dan bagaimana proses 

pengolahan suatu siaran hingga dapat diterima audien. Ruang lingkup format 

siaran tidak saja menentukan bagaimana pengelola program siaran tetapi juga 

bagaimana memasarkan program siaran itu. Tujuan penentuan format siaran 

adalah untuk memenuhi sasaran khalayak secara spesifik dan untuk kesiapan 

berkompetisi dengan media lainnya disuatu lokasi siaran.
39

 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai suatu bagian atau segmen 

dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan 

pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang 

diudarakan atau dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun 

tersusun dari beberapa program siaran. Masing-masing program siaran ini 

menempati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya 

tergantung dari jenis programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan 

berita.
40

 

Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio 

dan visual (suara dan gambar), dan secara bersamaan oleh semua lapisan 

masyarakat, maka siaran televisi mempunyai kemungkinan tidak dapat 

memuaskan semua lapisan masyarakat secara merata.
41

 Secara umum program 
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siaran televisi terbagi dua nagian yaitu program hiburan populer disebut 

program entertainment dan informasi disebut berita (news). Program informasi 

yaitu program yang sangat terikat dengan nilai aktualiats dan faktualiatsnya, 

pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik. Adapun 

program hiburan yaitu program yang berorientasi memberikan hiburan kepada 

penonton. Dimana nilai jurnalistiknya tidak diperlukan, tetapi jika ada unsur 

jurnalistiknya hanya sebagai pendukung.
42

 

5. Program Kaliliang Kampuang 

Program acara Kaliliang Kampuang merupakan program acara Reality 

Show yang tayang setiap hari minggu pada pukul 09.00 WIB. Program acara 

Kaliliang Kampuang ini disuguhkan untuk masyarakat padang dan sekitarnya, 

dimana program Kaliliang Kampuang ini menayangkan perjalanan 

mengunjungi perkampungan-perkampungan yang ada di daerah sumatera 

barat. Tujuan dari acara ini adalah sebagai wadah untuk menggali potensi 

daerah yang belum banyak diketahui masyarakat sekitar dan dikemas menjadi 

program acara yang unik dan diminati oleh pemirsanya. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada kajian terdahulu sebagai 

berikut: 

Skripsi Strategi Produksi Program “Talkshow” Obrolan Karebosi Di 

Celebes Tv Makasar oleh Sri Wulandari. Dalam penelitian ini membahas 

tentang proses produksi “Talk Show” Obrolan Karebosi di Celebes TV 

Makassar. Proses produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

yang meliputi pra produksi, proses produksi, pasca produksi, strategi 

perencanaan program “Talk Show” Obrolan Karebosi di Celebes TV 

Makassar. Dalam penelitian ini penulis mengangkat submasalah yakni 

pertama, bagaiman proses produksi “Talk Show” Obrolan Karebosi di Celebes 

TV Makassar. Kedua, bagaimana strategi produksi “Talk Show” Obrolan 
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Karebosi di Celebes TV Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi atau ilmu komunikasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan (observasi), 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada seluruh tim yang 

terlibat langsung dalam produksi program “Talk Show” Obrolan Karebosi di 

Celebes TV Makassar. Hasil penelitian yang dilakukan pada periode 21 

Desember sampai 21 Januari secara garis besar dapat disimpulkan pertama, 

proses produksi program “talk show” Obrolan Karebosi di Celebes TV 

makassar terdiri dari tahap pra produksi merupakan tahap awal dari seluruh 

rangkaian proses produksi program Obrolan Karebosi. Proses produksi 

merupakan tahap berlangsungnya produksi program Obrolan Karebosi. Pasca 

produksi merupakan tahap akhir proses produksi Obrolan Karebosi sebelum 

penayangan berlangsung. Kedua strategi, Obrolan Karebosi juga memiliki 

strategi dasar yaitu, intelegensi, analisis, alternatif, dan evaluasi. Tema-tema 

dalam Obrolan Karebosi yang diangkat pada setiap tayangannya merupakan 

ide-ide dari kru dan pimpinan Celebes TV. Perbedaan penulisan skripsi 

penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian. Skripsi penulis lebih 

fokus pada penerapan strategi program sedangkan skripsi yang ditulis oleh Sri 

Wulandari lebih fokus pada proses produksi. 

Skripsi Strategi Padang TV dalam Mempertahankan Eksistensinya 

Sebagai Televisi Lokal oleh Ernis Suryati Taufli. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Padang 

TV, dalam mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah televisi lokal. 

Menggunakan teori Ekologi media oleh Dimmick dan Rothenbuhler yang 

mengungkapkan bahwa untuk mempertahankan eksistensinya, media 

memerlukan sumber penunjang hidup utama yakni, capital (pemasukan iklan), 

types of content (jenis isi media), dan types of audience (jenis khalayak 

sasaran). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

terhadap pihak manajemen Padang TV, melakukan observasi serta 

pengumpulan dokumendokumen yang berkenaan dengan tujuan penelitian. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mempertahankan 

eksistensinyadalam industri penyiaran lokal, Padang TV menjalankan 

berbagai strategi diantaranya, 1) Melakukan strategi program TV, 2) 

Melakukan segmentasi, targetting, dan positioning dalam merebut pasar 

audien, 3) Pemanfaatan teknologi internet (media baru), 4) 

Memperbanyakevent-event dan program-program off air serta membentuk 

komunitas penonton. 5) Memperbanyak event-event dan program-program off 

air, 6) Membentuk komunitas penonton padang TV, 7) Melakukan strategi 

pemasaran program, 8)Mendirikan TV anak jaringan di daerah lain. Dan hal 

yang juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi Padang TV karena Padang 

TV berada di bawah naungan Jawa Pos Grup yang merupakan korporasi 

media terbesar di Indonesia. Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan 

skripsi ini terletak pada fokus kajian. Skripsi penulis lebih fokus pada 

penerapan strategi program sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ernis Suryati 

Taufli lebih fokus pada strategi mempertahankan eksistensi televisi. 

Skripsi Strategi Produser Berita Detak Sumbar Padang Televisi Dalam 

Meningkatkan Kualitas Program oleh Sherli Tria Putri. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahiu bagaimana strategi yang dimiliki 

produser pada program berita detak sumbar yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas program detak sumbar padang televisi ditinjau dari 

planning, organizing, actuating, dan contolling. Sebagai sebuah program berita 

televisi, detak sumbar berusaha mempertahankan pemirsanya terkhusus 

masyarakat kota Padang dan sekitarnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi 

setiap produser untuk menampilkan sebuah program yang berkualitas. 

Program berita televisis yang berkualitas diantaranya adalah kemampuannya 

menampilkan isi berita yang berbobot. Terpenuhinya kebutuhan informasi 

yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan pemirsa pada program berita. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam 

dengan produser program dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa strategi yang dimiliki produser dimulai dari peneluan ide untuk 
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perencanaan liputan, pembentukan tim liputan, menentukan segman, 

pembuatan rundown, memberikan pengarahan, motivasi dan pelatiha, 

melakukan pengawasan, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan 

kualitas program berita detak sumbar Padang televisi. 

Jurnal Strategi Pemrograman Lembaga Penyiaran Publik TVRI oleh 

Haulah Citra Kusuma Wardhani. Dalam penelitian ini membahas tentang 

strategi pemrograman TVRI dimana strategi manajemen programming ini 

meliputi beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, produksi dan pembelian, 

eksekusi, hingga pengawasan dan evaluasi program, namun di TVRI, proses 

manajemen programming ini terlihat pada tahapan eksekusi program yaitu 

saat jam tayang prime time. Program tersebut merupakan program dengan 

tingkat audience yang terbilang stabil. Konten yang diusung tetap sesuai 

dengan visi misi program TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi manajemen pemrograman 

Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk memenuhi fungsinya sebagai televisi 

publik di Indonesia terlihat dari tahapan eksekusi programnya, yaitu pada jam 

prime time saat televisi lain menayangkan program unggulan seperti sinetron 

yang mayoritas ditonton oleh perempuan, maka TVRI mencari celah dengan 

membuat program yang mengusung tema-tema sosial,budaya dan politik yang 

ditujukan untuk lakilaki. Selain mengandalkan kreatifitas dengan membuat 

program-program yang mengusung aspek kultural, TVRI juga 

membandingkan atau mengadaptasi program yang sudah populer di televisi 

nasional lain serta TVRI tetap mempertahankan program-program yang kuat 

dan rating nya tergolong stabil. Sehingga strategi pemrograman yang terlihat 

dari tahap eksekusi program, yang menguatkan eksistensi lembaga penyiaran 

publik TVRI khususnya dalam memenuhi fungsinya sebagai televisi publik 

ditengah persaingan dengan televisi swasta yang semakin menjamur terutama 

di Indonesia. Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan jurnal ini terletak 

pada fokus kajian. Skripsi penulis lebih fokus pada penerapan strategi program 
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sedangkan jurnal yang ditulis oleh Haulah Citra Kusuma Wardani lebih fokus 

pada manajemen program. 

Jurnal Strategi Program Tayangan Infotainment Di Rcti oleh Andi 

Fachrudin. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi program yang 

diterapkan tayangan infotainment Intens. Pada penelitian ini strategi yang 

digunakan adalah strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu melalui fungsi manajemen, yaitu tahap perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi penayangan yang digunakan untuk infotainment Intens adalah Head to 

head, Strong Lide In, dayparting, stripping, crossprogramming, dan bridging. 

Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan jurnal ini terletak pada fokus 

kajian. Skripsi penulis lebih fokus pada penerapan strategi program sedangkan 

jurnal yang ditulis oleh Andi Fachrudin Wardani lebih fokus pada fungsi 

manajemen program. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan 

antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, 

dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu 

yang terkait. Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat. Atau bisa diartikan sebagai 

mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (construct logic) atau 

kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya 

masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut 

perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Morissan,
43

 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut: 

1. Perencanaan Program 

Produser yang memegang program acara Kaliliang Kampuang selalu 

mengadakan rapat pra produksi dengan tim kerja membahas tema dan 

tempat yang akan dikunjungi serta menrima masukan-masukan yang akan 

membantu dalam proses syuting di lapangan.  

2. Produksi dan Pembelian Program 

Pogram acara Kaliliang Kampuang merupakan program yang diproduksi 

sendiri (in-house production), produser yang memegang acara ini langsung 

turun kelapangan untuk memproduksi dan mengarahkan setiap detail scene 

dan adegan pembawa acara 

3. Eksekusi program 

Kegiatan menayangkan program Kaliliang Kampuang sesuai dengan 

rencana yang sudah ditetapkan saat perencanaan program diadakan. 

Eksekusi ini merupakan proses pelaksanaan dari rencana program yang 

telah dibuat sehingga program acara Kaliliang Kampuang tidak terlalu 

menyimpang dari perencanaan semula dan konsep program, waktu 

penayangan, audiens, kompetitor diperhatikan dengan seksama 

4. Pengawasan dan Evaluasi Program 

Program acara Kaliliang Kampuang dievaluasi kembali demi terwujudnya 

tujuan yang diinginkan bersama. Melalui rapat rutin, evaluasi dan proyeksi 

program dilakukan dengan melibatkan seluruh penyelenggara program. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Morissan, Manajemen Media Penyiaran, 2009 
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