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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara 

sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara 

logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi 

sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.
20

 

1. Teori Agenda Setting  

Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw adalah orang yang 

pertama kali memperkenalkan teori agenda setting ini. Teori ini muncul 

sekitar tahun 1973 dengan publikasi pertamanya berjudul “ The Agenda 

Setting Function of The Mass Media” dalam Public Opinion Quarterly 

tahun 1972. Asumsi dasar teori agenda setting adalah bahwa jika media 

memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan 

mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang 

dianggap penting oleh media, maka penting juga bagi masyarakat.
21

 

Teori penyusunan agenda ini mengatakan media khususnya media 

berita tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media 

tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. 

Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. 

Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan 

masyarakat akan mengikutinya. Menurut asumsi teori ini mempunyai 

kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat 

pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada kita apa 

yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun mengatur apa yang 

harus kita lihat, tokoh siapa yang harus kita dukung. 
22

 

                                                             
20

  Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1996), 34-35   
21

 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyrakat cet. ke-4  (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 285 
22

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), 196 
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Coba Anda perhatikan hal-hal yang kita anggap penting untuk 

dibicarakan dalam pertemuan antar pribadi. Hal-hal itu pulalah yang 

menjadi pusat perhatian media. Memang kita dapat mengatakan bahwa 

tidak ada peristiwa penting dapat terjadi tanpa liputan media massa. Jika 

memang media tidak meliputnya, hal itu berarti tidak penting. Akan tetapi, 

apakah media memusatkan perhatian hanya pada suatu peristiwa yang 

memang benar-benar penting atau perhatian media lah yang membuat 

peristiwa itu penting? sebenarnya, media mengarahkan kita untuk 

memusatkan perhatian pada subjek tertentu yang diberitakan media. Ini 

artinya, media massa menentukan agenda kita. 
23

 

Fungsi agenda setting adalah kemampuannya untuk mempengaruhi 

perubahan kognitif individu, untuk membentuk pemikiran mereka. Dengan 

kata lain, agenda setting berupaya menunjukkan isu-isu dan image yang 

penting dan menonjol ke dalam pikiran masyarakat.
24

 

2. Media Massa 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada khalayak luas. 

Kelebihan media massa adalah bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. 

Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada 

waktu yang tak terbatas. 
25

 

Melalui media massa, setiap orang mengetahui hampir segala 

sesuatu diluar lingkungan mereka. Warga yang berpengetahuan dan aktif 

sangat mungkin terwujud di dalam demokrasi modern hanya jika media 

massa berjalan dengan baik. Setiap orang membutuhkan media massa 

untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke khalayak luas. Tanpa media 

massa, gagasan seseorang hanya sampai pada orang-orang di sekitarnya 

saja.
26

 

                                                             
23

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), 197 
24

Morissan, Teori Komunikasi Massa (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2013), 90-91 
25

Ibid, 9 
26

John Vivian, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2008),  

5  
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Penyebaran informasi melalui media massa, baik cetak, elektronik, 

maupun online, seperti surat kabar, televisi, radio, film, dan internet telah 

membentuk pengetahuan dan pendapat manusia mengenai berbagai 

peristiwa atau hal yang menyangkut kehidupannya. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh pakar komunikasi, dalam tulisannya di majalah Analisis 

CSIS (1991) “kemajuan teknologi komunikasi dan informasi 

menghadirkan aneka ragam saluran (media) yang kian lama kian canggih 

dan memungkinkan segala macam kejadian”.
27

 

3. Televisi 

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa 

audio visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah televisi 

berasal dari bahasa yunani yaitu tele (jauh) dan vision ( melihat). Jadi 

secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari 

studio televisi.
28

 

Televisi mempunyai fungsi terhadap masyarakat, yaitu 

memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi 

masyarakat melalui kendali atau kontrol sosial. Dalam hal ini televisi akan 

memberikan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan manusia. Dampak atau 

efek komunikasi tersebut dapat dilihat dari setiap perubahan yang terjadi 

di dalam dari penerima, yang menerima pesan-pesan dari suatu sumber 

berita.
29

 

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi 

menjadi cermin perilaku masyarakat dan televisi menjadi candu. Televisi 

memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide 

tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup ini. Ringkasnya, televisi 

mampu memasuki relung kehidupan kita lebih dari yang lain.
30

 

                                                             
27

Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa:Sebuah Analisis Isi Media Televisi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1996),  1-2 
28

Ilham Zoebazary, Kamus Istilah Televisi dan Film (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2010),  255 
29

Wiryanto, Teori Komunikasi Massa cet. Ke-1 (Jakarta: PT.Grasindo, 2000),  39 
30

 Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada,2010),1 
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4. Jurnalistik Televisi 

Menurut seorang tokoh pers yang menjadi ikon di kalangan para 

wartawan, Adinegoro mengemukakan, bahwa Jurnalistik adalah 

kepandaian mengarang untuk memberi pekabaran pada masyarakat dengan 

selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Sementara itu defenisi 

jurnalistik menurut ilmu komunikasi adalah suatu bentuk komunikasi yang 

menyiarkan berita atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang 

umum dan aktual dengan secepat-cepatnya.
31

 

Program berita membutuhkan Reporter atau jurnalistik untuk 

menjalankannya, maka dari sini muncul jurnalistik televisi sebagai salah 

satu cabang ilmu di bidang komunikasi. Pada hakikatnya jurnalistik 

televisi lahir karena perkembangan teknologi dalam mengirim suara dan 

gambar. Bermula dengan ditemukannya electrisce telescope sebagai 

perwujudan gagasan seorang mahasiswa dari Berlin, Paul Nipkow, untuk 

mengirim gambar melalui udara dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini 

terjadi antara tahun 1883-1884. Prestasi Nipkow ini menjadikan ia diakui 

sebagai “ Bapak televisi”. sekarang setelah masa lebih dari 100 tahun, 

media televisi telah berkembang dengan sangat pesat, dan bahkan telah 

menggeser media massa lainnya dalam hal keunggulannya. 
32

 

5. Berita  

Menurut Mitchel V. Charnley berita adalah laporan yang tepat 

waktu mengenai fakta opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau 

kedua-duanya bagi masyarakat luas.
33

 Secara umum Berita adalah 

informasi yang penting dan menarik bagi khalayak dan audiens.
34

 

 

                                                             
31

 Askurifai Baksin,Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik  (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2006), 47 
32

 Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada,2010), 2 
33

 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 22 
34

 Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada,2010),8 
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a. Jenis berita 

Berita umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu hard 

news, soft news, dan investigative repots.
35

 

1) Hard News 

Hard news (berita berat) adalah berita tentang peristiwa yang 

dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok 

maupun organisasi. Reporter yang pandai bahkan seringkali 

menginformasikan berita tersebut lebih awal sebelum kebijakan itu 

diturunkan. Tentu dengan mengetengahkan sumber-sumber yang dapat 

meyakinkan pemirsa. Misalnya, tentang adanya isu pergantian pejabat 

atau adanya kenaikan harga. Hard news juga termasuk kejadian 

Internasional, keadaan masyarakat, masalah ekonomi, kriminal, 

kerusakan lingkungan maupun berita-berita tentang ilmu pengetahuan.  

2) Soft News 

Soft news (berita ringan) seringkali disebut dengan feature 

yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki daya 

terik bagi pemirsanya. Berita-berita semacam ini seringkali menitik 

beratkan pada hal-hal yang dapat menakjubkan atau mengherankan 

pemirsa. Ia juga dapat menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan 

atau mungkin juga menimbulkan simpati. Objeknya bisa manusia, 

hewan, benda, tempat atau apa saja yang dapat menarik perhatian 

pemirsa. Misalnya tentang lahirnya hewan langka di kebun binatang, 

anjing menggigit majikannya atau masyarakat kecil mendapatkan 

lotere milyaran rupiah. 

3) Investigative Reports 

Investigative repots atau disebut juga laporan penyelidikan 

(investigasi) adalah jenis berita yang eksklusif. Datanya tidak bisa 

diperoleh dipermukaanm tetapi harus dilakukan berdasarkan 

                                                             
35

 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 40 
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penyelidikan. Sehingga penyajian berita seperti ini membutuhkan 

waktu yang lama dan tentu akan menghabiskan energi reporternya.  

4) Nilai dan Kualitas Berita 

Menurut Mancher dan Charnley untuk menguji apakah suatu 

informasi layak menjadi berita, maka berikut  nilai dan kualitas berita 

yang menjadi aspek penting menentukan sebuah berita:
36

 

a. Nilai Berita: 

1. Timeless (waktu yang tepat) 

Menyangkut tentang peristiwa yang baru-baru ini 

terjadi atau aktual. 

2. Proximity (kedekatan) 

Suatu peristiwa yang berhubungan dengan lokasi, 

pertalian ras, profesi, kepercayaan, kebudayaan maupun 

kepentingan yang terkait lainnya. 

3. Prominence (orang yang terkemuka) 

Semakin seseorang itu terkenal maka semakin menjadi 

bahan berita yang menarik pula.  

4. Consequense ( konsekuen atau akibat) 

Segala tindakan atau kebijakan, peraturan, perundangan 

dan lain-lain yang dapat berakibat merugikan atau 

menyenangkan orang banyak merupakan bahan berita yang 

menarik. 

5. Conflict ( konflik atau masalah) 

Konflik atau masalah memiliki nilai berita ynag sangat 

tinggi karena konflik merupakan bagian dalam kehidupan. Di 

sisi lain berita sangat berhubungan dengan peristiwa 

kehidupan. 

                                                             
36

 Askurifai Baksin,Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik  (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2006), 50-52 
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6. Development (pembangunan) 

Menyangkut berita-berita mengenai keberhasilan 

pembangunan dan kegagalan pembangunan. Dua sisi dari 

pembangunan tersebut memiliki daya tarik jika diberitakan. 

7. Dissaster end Crimes (bencana dan kriminal) 

Bencana dan kriminal adalah dua peristiwa berita yang 

pasti akan mendapatan tempat bagi para pemirsa atau 

penonton. Berita-berita semacam gempa bumi,tanah longsor, 

kebakaran, pemerkosaan dan berita lainnya yang menyangkut 

masalah keselamatan manusia.  

b. Kualitas Berita: 

1. Accurate  

Sebelum berita tersebut disebarluaskan harus dicek dulu 

ketepatannya. 

2. Properly atributed 

Semua saksi atau narasumber harus punya kapabilitas 

untuk memberikan kesaksian atau informasi tentang yang 

diberitakan. 

3. Balace and fair 

Semua narasumber harus digali informasinya secara 

seimbang 

4. Objektive 

Penulis berita harus objektif sesuai dengan informasi 

yang didapat dari realita, fakta, dan narasumber. 

5. Brvity  

Materi berita harus ditulis secara ringkas, padat, dan 

langsung sehingga mudah dipahami. 

6. Clarity  

Kisah beritanya jelas, langsung, dan menarik. 
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6. Produksi Berita Televisi 

Bagian pemberitaan tidak dapat bekerja sendiri dalam menacari 

berita sampai proses produksinya. Keberhasilan bagian pemberitaan 

stasiun telvisi tergantung pada Reporter dan Kameramen yang ada di 

lapangan serta Koordinator Liputan di ruang redaksi yang mengarahkan 

mereka, namun demikian kemampuan Pemimpin Redaksi, Produser dan 

Eksekutif Produser dalam menyusun program tak kalah pentingnya begitu 

pula dengan Editor dan Presenter yang juga sangat dibutuhkan.
37

 

Manajemen Redaksi Televisi: 

1. Pemred (Pemimpin Redaksi) 

Pemimpin Redaksi adalah penanggung jawab tertinggi terhadap 

penyelenggaraan program berita dan informasi baik keluar Negeri 

maupun di dalam Negeri.
38

 

2. Produser 

Produser adalah seorang yang memiliki dan memegang 

keputusan akhir mengenai berita apa yang harus turun atau yang tidak 

perlu disiarkan.
39

 

3. Korlip (Koordinator Liputan) 

Koordinator Liputan adalah seorang yang bertanggung jawab 

penuh masalah peliputan, mengoordinasi Reporter atau Wartawan dan 

mengatur tugas-tugas liputan para Reporter atau Wartawan.
40

 

4. Reporter 

Reporter adalah seorang yang bertugas mencari berita dan 

melaporkan suatu kejadian atau peristiwa di lapangan.
41

 

5. Kabag Produksi 

Kabag Produksi adalah seorang yang bertugas 

mengkoordinasikan Reporter dan Kameramen pada saat peliputan 

berita di lapangan dan liputan langsung (live) di lapangan dan studio.
42

 

                                                             
37

 Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio dan Televisi  

(Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 281 
38

 Drs. H. Abdul Rachman, Msi, Dasar-Dasar Penyiaran, (Unri Press,2008),87  
39

 Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir(Jakarta: Kencana Prenada,2010), 44  
40

Zaenuddin, HM, The Journalist:Bacaan Wajib Wartawan,Redaktur,Editor,dan 

Mahasiswa Jurnalistik ( Bandung: Simbiosa Rekatama, 2011),  73 
41

Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi(Yogyakrta: Graha Ilmu, 2010),  55 
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6. Kameramen 

Kameramen adalah seorang yang bertugas meliput suatu 

peristiwa atau fakta dalam bentuk audio visual.
43

 

7. Editor 

Editor adalah seorang yang bertugas menyunting audio visual.
44

 

8. Presenter 

Presenter adalah seorang pembawa acara (host), pembaca berita 

atau sering juga disebut dengan anchor, menjadi citra dari suatu 

stasiun televisi. 
45

 

Proses produksi dibutuhkan beberpa materi untuk mencapai 

kesinambungan dalam hasil yang optimal. Materi tersebut antara lain 

materi produksi, biaya produksi, sarana produksi, organisasi 

pelaksanaan produksi, serta tahapan pelaksanaan produksi.
46

 

Proses produksi program televisi menurut Herbert Zetti terdiri dari:
47

 

a. Pra produksi  

Penemuan ide, menemukan sebuah gagasan atau ide yang 

kemudian melakukan sebuah riset atas ide tersebut lalu 

mengembangkannya menjadi sebuah naskah. Perencanaan, proses 

penentuan waktu produksi pemilihan lokasi serta artis dan kru yang 

akan digunakan dan menetapkan naskah yang akan digunakan. 

Persiapan, pembuatan setting tempat, memeriksa dan melengkapi 

peralatan yang digunakan. 

b. Produksi 

Proses peliputan berita, Reporter terjun langsung ke lapangan 

mengambil gambar, mencari dan menemukan peristiwa atau fakta 

yang menarik untuk dijadikan sebuah berita. Proses penulisan naskah 

                                                                                                                                                                       
42

Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada,2010), 45 
43

 Drs. H. Abdul Rachman, Msi, Dasar-Dasar Penyiaran, (Unri Press,2008), 88 
44

Ibid, 89 
45

Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada,2010),  47 
46

 Fred Wibowo, Teknik Produksi Program Berita (Yogyakarta: Pinus, 2007),  25 
47

 Fred Wibowo, Teknik Produksi Program Berita (Yogyakarta: Pinus, 2007), 29 
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berita, peristiwa atau fakta yang terjadi di lapangan tersebut ditulis ke 

dalam sebuah naskah berita. 

c. Pasca produksi 

Proses evaluasi terhadap hasil dari proses produksi yang telah 

berjalan, evaluasi dapat dilakukan melalui editing offline, editing 

online, dubbing,mixing, preview 

7. Padang Televisi 

Salah satu stasiun televisi lokal yang memiliki program berita 

sebagai andalannya yaitu Padang Televisi. Sejak 1 Maret 2007 Padang 

Televisi terus berupaya eksis. Walau masih berusia sembilan tahun namun 

Padang Televisi dengan semangat kebersamaannya justru mampu 

mendapat respon yang  baik di tengah masyarakat Sumatra Barat.  Padang 

Televisi merupakan salah satu stasiun televisi lokal yang menyajikan 

program informasi dan hiburan kepada masyarakat dan berdasarkan hasil 

Polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) Padang Televisi ditempatkan 

sebagai Televisi Terpopuler di Sumatra Barat pada tahun 2009.
48

 

Padang Televisi diterima dan mendapat respon baik dari 

masyarakat. Hal ini semua tak terlepas dari kemampuan Padang Televisi 

menampilkan sejumlah program khususnya divisi news penuh kontens 

lokal yaitu, Detak Sumbar.
49

 

8. Detak Sumbar 

Detak Sumbar adalah program berita hard news dan soft news yang 

berkonten lokal. Pengemasan berita Detak Sumbar dalam bentuk package, 

indoor, LIVE, dan dipandu oleh seorang Presenter untuk membaca lead 

berita. Program berita ini berdurasikan 30 menit dan ditayangkan setiap 

hari pukul 19.00 WIB. Khusus hari selasa dan kamis Produser 

menambahkan waktu 30 menit untuk dialog. Dialog Detak Sumbar 

merupakan sebuah program yang membahas dan mengupas isu-isu 

terhangat baik peristiwa, politik, pemerintahan, ekonomi, pariwisata, sosial 

                                                             
48

Company Profile Padang Televisi 
49

Company Profile Padang Televisi 
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dan budaya. Narasumber yang dihadirkan bisa dari  pakar maupun news 

maker dari isu yang diangkat, seperti kalangan Pemerintah,  Legislatif, 

Akademisi dan masyarakat umum. Materi yang dibahas adalah 

pendalaman dari materi pemberitaan, sehingga informasi yang diberikan 

lebih jelas dan mendalam kepada masyarakat. 

Selain karena pengemasannya yang menarik, Detak Sumbar juga satu-

satunya siaran berita televisi lokal Sumbar yang tetap tayang pada saat 

bencana alam gempa bumi di Sumatra Barat tahun 2009 silam, oleh sebab itu 

Detak Sumbar dijadikan sebagai program siaran berita unggulan televesi lokal 

di Sumatra Barat pada tahun 2009 dari hasil Polling Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) .
50

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Tabel 2.1: Kajian Terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitiaan 

Hasil Penelitian Sumber 

Referensi 

 

1 

 

Proses 

Produksi 

Berita 

Keagamaan 

dalam 

Acara 

Anabrita 

Banyumas 

Televisi 

(BMS TV)  

oleh Yusron 

Muhtadi 

 

Untuk  

mengetahui dan 

mendeskripsikan 

proses produksi 

Berita 

Kegamaan 

dalam acara 

Anabrita 

Banyumas 

Televisi 

 

Metode 

deskriptif 

analitik 

 

Proses produksi dalam 

acara Anabrita 

Banyumas TV sudah 

mempunyai standar 

dalam produksi 

televisi dan sudah 

mengikuti prosedur 

dalam produksi 

sehingga mempunyai 

kualitas yag mampu 

bersaing dengan 

stasiun televisi yang 

lain. Hanya dalam 

produksinya ini harus 

lebih ditingkatkan lagi 

 

Skripsi 

Komunikasi 

dan 

Penyiaran 

Islam 

Fakultas 

Dakwah UIN 

Sunan 

Kalijaga, 

Yogyakarta 

(2009) 

                                                             
50

Company Profile Padang Televisi 
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2 

 

Analisis 

Produksi 

Program 

Pemberitaan 

Dunia 

Dalam 

Berita di 

Televisi 

Republik 

Indonesia 

(TVRI) oleh 

Pessi 

Handayani 

 

 

Untuk 

mengetahui 

proses produksi 

program 

pemberitan 

Dunia Dalam 

Berita (DDB) 

dan proses 

produksi pada 

berita Thailand 

Prime Minister 

 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

 

Untuk menghasilkan 

berita seperti Thailand 

Prime Minister yang 

sumber beritanya 

diperoleh dari kantor 

berita asing, maka 

DDB harus lebih 

mengontrol dan 

mengecek keakuratan 

berita yang akan 

ditayangkan itu. DDB 

khusus berita Thailand 

Prime Minister yang 

menayangkan 80 % 

berita Internasional, 

dan 20 % berita 

Nasional. 

 

Skripsi 

Komunikasi 

dan 

Penyiaran 

Islam 

Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi 

UIN Syarif 

Hidayatullah, 

Jakarta 

(2009)  

 

 

 

 

3 

 

Analisis 

Produksi 

Siaran 

Berita 

Televisi 

(Proses 

Produksi 

Program 

Siaran 

Berita 

Reportase 

Minggu 

Trans Tv 

oleh 

Nurhasanah 

 

 

Untuk  

mengetahui 

bagaimana 

proses produksi 

program siaran 

berita reportase 

minggu di Trans 

Tv serta kendala 

dan penghambat 

selama proses 

produksi siaran 

tersebut. 

 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

 

Proses produksi 

program siaran berita 

reportase minggu di 

Trans Tv ini sudah 

memiliki nilai yang 

cukup bagus dalam 

menjalankan proses 

produksi program 

siaran. Itu dikarenakan 

Trans Tv telah 

mengacu pada standar 

untuk proses produksi.                     

  

 

Skripsi 

Komunikasi 

dan 

Penyiaran 

Islam 

Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

(2011) 

 

 



 21 

 

4 

 

Proses 

Produksi 

Program 

Talk Show 

Redaksi 8 

Pada 

Televisi 

Lokal 

Tepian TV 

Samarinda 

oleh Dina 

Febriana 

  

 

Untuk 

memahami 

proses produksi 

program Talk 

Show Redaksi 8 

pada televisi 

lokal Tepian Tv 

Samarinda, 

karena terdapat 

kekurangan-

kekurangan 

yang 

mengurangi 

kualitas dari 

penayangan 

program acara 

tersebut 

 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

 

Program Talk Show 

Redaksi 8 memiliki 

beberapa tahapan yang 

telas sesuai dengan 

SOP proses produksi 

program acara yang 

terdiri dari pra 

produksi yang terdiri 

dari 2 tahap yaitu, di 

luar studio (proses 

pengangkatan tema 

dan brainstroming) di 

dalam studio Tahap 

produksi, proses on air 

secara live dan yang 

berperan penuh adalah 

switcerman, chargen 

dan audioman yang 

tugasnya merangkap 

memonitor playbox. 

Tahap pasca produksi, 

mengedit rekaman 

untuk ditayangkan 

keesokan harinya 

 

Jurnal, Vol 1 

No 4 (2013) 

Ilmu 

Komunikasi 

Fisip 

Universitas 

Mulawarman 

Samarinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Proses 

Produksi 

dan Vox-

Pop Acara 

Freeday di 

Televisi 

Lokal Sbo 

Tv 

Surabaya 

 

untuk 

mengetahui 

korelasi konsep 

acara Talk show 

yang menjadi 

salah satu 

program 

tayangan TV. 

 

Metode 

dipakai 

dengan 

wawancara 

dan 

quisioner 

pada 

pemirsa 

dan 

 

Terwujudnya suatu 

program melalui 

tahapan proses 

produksi yaitu tahap 

Pra-produksi antara 

lain internal meeting 

untuk membahas topik 

yang akan diangkat 

dalam acara Freeday . 

 

Jurnal, Vol 

1, No 1 

(2009): 

Jurnal Ilmu 

Komunikasi 

FISIP UPN 

Veteran Jawa 

Timur 
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oleh Abidin, 

S.Sos, MSi, 

M.Ed, 

Zainal 

mahasiswa. 

Fokus 

penelitian 

pada 

respons 

audience 

terhadap 

program 

tayangan 

Talk Show 

dengan 

nama acara 

program 

Freeday 

kemudian melakukan 

pencarian Vox-pop 

(opini masyarakat) . 

Untuk pasca produksi 

evaluasi kekurangan 

dan kesalahan siaran 

langsung sebagai 

bahan masukan untuk 

tayangan berikutnya. 

Proses tapping, agar 

tayangan sesuai 

dengan durasi waktu 

dan dapat mengedit 

kesalahan-kesalahan 

yang terjadi.  

  

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, maka terdapat beberapa 

perbedaan dengan penelitian penulis antara lain:  

1. Lokasi penelitian 

2. Teori yang digunakan 

3. Objek penelitian 

4. Subjek penelitian 

5. Hasil Penelitian 

 

C. Kerangka Pikir 

Tv merupakan televisi lokal daerah Sumatra Barat dengan program 

berita andalannya yaitu, Detak Sumbar. Sebagai program berita unggulan di 

Padang Tv, Detak Sumbar tidak terlepas dari kerja sama tim menejemen 

redaksi Padang Tv yang membantu dalam proses produksinya, mulai dari pra 

produksi yang meliputi, penemuan ide, perencanaan, dan persiapan, kemudian 

produksi yang meliputi, Peliputan berita dan penulisan naskah berita,sampai 

pasca produksi yang meliputi, editing online, offline, dubbing,  mixing, dan 
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preview. Secara umum, proses produksi Detak Sumbar dapat dilihat dari 

gambar berikut ini:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir (Sumber: Hasil Penelitian di Padang Televisi, 2016) 
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