
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbicara tentang televisi, pasti tidak akan pernah terpisah dari 

tayangan atau program siaran televisi tersebut. Siaran sebuah staiun televisi 

sangat efektif dalam membentuk dan mempengaruhi penonton acara yang 

disajikan oleh stasiun televisi itu sendiri. Jadi dalam menonton siaran 

penonton harus bisa selektif dalam memilih siaran suatu program televisi, 

mana yang baik untuk di tonton dan mana yang tidak baik untuk di terima. 

Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio 

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

masyarakat, maka siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau 

sebagai penontonnya, tetapi sebaliknya siaran televisi dapat membuat jengkel 

dan rasa tidak puas bagi penonton lainnya. Suatu program mungkin di sukai 

oleh kelompok masyarakat terdidik, namun program itu akan di tingkatkan 

kelompok masyarakat lainnya.
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Hadirnya televisi dapat memenuhi keinginan khalayak untuk 

menyaksikan sesuatu dari jauh. Dengan mata acara sajiannya dapat dinikmati 

dengan kepuasan oleh pemirsa sehingga televisi mempunyai peranan yang 

sangat besar terhadap pemirsanya. Tujuan akhir dari penyampaian pesan 

media televisi bisa menghibur, mendidik, kontrol sosial, menghubungkan 

atau sebagai bahan informasi.
2
 

Saat ini perkembangan stasiun televisi semakin bertambah dan banyak 

lagi televisi-televisi daerah dan televisi kabel disusul lagi oleh televisi daerah, 

baik swasta maupun milik pemerintah daerah sehingga jumlah stasiun televisi 

semakin banyak dan program siarannya pun sangat banyak, menarik dan 

beragam sehingga khalayak dapat memilih program siaran sesuai dengan 
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keinginannya. Stasiun televisi juga akan terus bertambah sesuai dengan 

meningkatnya populasi manusia yang haus akan hiburan. 

Adapun fungsi dari televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi 

yakni: 

1. Fungsi Penerangan 

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan 

informasi yang amat memuaskan. Melalui televisi dapat disiarkan 

peristiwa-peristiwa yang disiarkan melalui stasiun televisi yang dapat 

dilihat dan di dengar oleh para pemirsa pada saat peristiwa berlangsung. 

Meskipun mereka berada di rumah masing-masing, tetapi mereka dapat 

menyaksikannya dengan jelas dari jarak yang amat dekat. 

2. Fungsi Pendidikan 

Sebagai media komunikasi mass, televisi merupakan sarana yang 

ampuh menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya 

begitu banyak secara stimulant sesuai dengan makna pendidikan yakni 

meninggalkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Acara-acara 

televisi yang bertemakan pendidikan seperti pelajaran bahasa Indonesia, 

matematika, elektronika dan kuis-kuis yang menunjang pendidikan. 

3. Fungsi Hiburan 

Fungsi hiburan pada siaran televisi adalah hal yang paling 

dominan. Karena sebagian alokasi waktu siaran diisi dengan acara-acara 

hiburan, dimana acara hiburan tersebut lebih dinikmati oleh para pemirsa 

karena pada layar televisi dapat ditampilkam gambar-gambar hidup dan 

suaranya bagaikan kenyataan. 

Sebuah stasiun televisi sudah menentukan kemana arah dari setiap 

siaran televisi yang mereka tayangkan sehingga pesan yang mereka tujukan 

tepat sasaran. Sesuai dengan teori model Wilbur Schramm yang mengatakan 

“Komunikasi itu terdiri dari source (sumber), encoder (pengirim
3
), signal 

(gelombang perantara), decoder (penerima), dan destination (sasaran)”.   
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Fenomena  siaran yang sedang banyak di minati saat ini oleh kalangan 

masyarakat, khususnya para kaula muda yang hobby travelling adalah siaran 

wisata alam, wisata budaya, petualangan, wisata kuliner dan jalan-jalan. 

Siaran yang berisikan tentang petualangan, kuliner dan jalan-jalan ini 

merupakan siaran yang sedang diminati oleh masyarakat khususnya para 

kaula muda, dan bersaing ketat untuk menarik perhatian masyarakat dengan 

cara memberikan sajian siaran yang kreatif dan unik dan tidak bersifat 

monoton dan lebih menimbulkan ketertarikan bagi penntonnya. 

Dewasa ini banyak sekali stasiun televisi yang menyajikan program 

siaran yang berisikan tentang wisata alam, wisata budaya, petualangan, jalan-

jalan dan wisata kuliner yang dikemas secara menarik sehingga dapat 

menarik minat masyarakat untuk menonton program siaran tersebut. Hal ini 

tak ayal membuat stasiun televisi berlomba-lomba untuk membuat program 

siaran yang berisikan acara jalan-jalan dan kuliner yang dikemas secara 

menarik, baik televisi lokal terlebih-lebih televisi nasional. Bentuk kemasan 

yang menarik yang dimaksud ialah hasil isi dari produksinya, di mulai dari 

tahap awal atau prapoduksi, produksi, dan tahap akhir yaitu pasca produksi. 

Saat ini industri pertelevisian adalah indusri yang sangat menggiurkan untuk 

para pengusaha televisi, karena dewasa ini televisi sudah dijadikan 

masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari, baik sebagai hiburan maupun 

untuk sekedar mencari informasi. Hal ini membuat bisnis dibidang ini 

mengalami persaingan yang sangat ketat, karena itu dituntut untuk mengemas 

program acara yang semenarik mungkin. Karena kebanyakan pemirsa lebih 

memilih program acara hiburan seperti musik, film, dan sinetron.  

Penayangan sebuah program siaran televisi bukan hanya bergantung 

pada konsep penyutradaraan atau kreatifitas penulis naskah, melainkan sangat 

bergantung pada kemampuan profesionalisme dari seluruh kelompok kerja di 

dunia broadcast dengan seluruh mata rantai divisinya. Selain itu penayangan 

sebuah program harus tepat, karena acara yang bagus akan menjadi buruk 

apabila jam tayangnya tidak tepat, acara yang bagus juga bisa jatuh bila 
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kualitas gambarnya mengalami gangguan frekuensi seperti bergema atau 

gambarnya rusak, noise dan gangguan lainnya. 

Di Riau televisi, Hilir mudik merupakan program siaran barita ringan 

atau Soft News. Berita ringan atau soft news adalah segala informasi yang 

penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (in depth) namun 

tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita yang masuk kategori ini 

ditayangkan pada satu program tersendiri di luar program berita. Program 

yang masuk kedalam kategori berita ringan ini adalah: current affair, 

magazine, dokumenter, dan talk show. Current affair adalah program yang 

menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul 

sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. Magazine adalah 

program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam atau dengan 

kata lain  magazine adalah feature dengan durasi yang lebih panjang. 

Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran 

dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. Program talk show atau 

perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang 

untuk membahas suatu topic tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa 

acara (host).
4
 

Program Hilir Mudik sudah ada sejak tahun 2010, program ini tayang 

pada hari minggu pada pukul 12:30-13:00 WIB. Program siaran ini 

bertemakan petualangan dan jalan-jalan dengan memberikan nuansa komedi 

dan spontanitas serta tetap memberikan informasi dan referensi kepada 

pemirsa. Ruang lingkup program Hilir Mudik dikhususkan di Riau saja dan 

yang dekat dengan  ibu kota provinsi. 

Program ini bukan hanya menjelajah berbagai objek wisata alam 

namun juga menyajikan dan mengangkat berbagai sudut potensi wisata 

lainnya diantaranya berbagai hal yang memiliki potensi wisata yang bernilai 

budaya, wisata olahraga, dan wisata kuliner, entertainment dan lain-lain. Dan 

semua itu harus melewati sebuah proses produksi yang panjang. 
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Dalam sebuah produksi program televisi, kerja sama antar kerabat 

kerja sangat dibutuhkan, karena kerja sama yang baik adalah satu kunci 

utama dalam mulusnya sebuah produksi, oleh karena itu seorang produser 

harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua kerabat kerjanya 

untuk memotivasi agar tetap bersemangat dalam memproduksi siaran Hilir 

Mudik ini. Semua gagasan atau ide yang telah direncanakan oleh seorang 

produser sangat perlu untuk diterapkan dalam proses produksi agar apa yang 

telah di fikirkan secara matang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

Dalam proses produksi Hilir Mudik, seorang produser mempunyai 

peran yang sangat penting dalam kelancaran dan keberhasilan program. Oleh 

karena itu seorang produser dituntut untuk mampu memberikan siaran yang 

berkualitas serta mampu untuk terus maningkatan kualitasnya agar mampu 

meningkatkan jumlah penontonnya. 

Pada setiap proses produksi, tentu hal ini tidak terlepas dari Standar 

Operational Procedur (SOP) yang harus dilakukan dengan disiplin ketat oleh 

setiap individu yang terlibat dalam proses sroduksi tersebut. Dimulai dari pra 

produksi, produksi, dan pasca produksi. Produser tersebut sangat berguna 

untuk kelancaran dalam kegiatan serta bertujuan untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Karena dalam penyelanggaraan siaran televisi bersifat siar 

dan dan ketika itu tidak boleh ada kesalahan. 

Dari uraian diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan 

judul : “ANALISIS TAHAPAN PRODUKSI PROGRAM SIARAN 

HILIR MUDIK DI RTV PEKANBARU” 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan pedoman untuk penelitian, sehingga 

tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami kajian ini, adapun 

penegasan yang penulis jabarkan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis adalah suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai 

hakikat dan makna sesuatu, kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-
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bagian komponen atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk 

memahami ciri masing-masing bagian, komponen atau elemen kaitannya
5
. 

Adapun analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis 

produksi program Hilir Mudik RTV. 

2. Tahapan Produksi 

Tahapan produksi adalah proses keseluruhan produksi yang terdiri 

dari pra produksi, produksi dan pasca produksi. Tahapan produksi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis tahapan produksi program 

Hilir Mudik RTV. 

3. Program Siaran 

Program siaran adalah satu bagian dari acara siaran atau segmen 

dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan.
6
 Adapun program 

siaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hilir Mudik di RTV 

4. Riau Televisi (RTV) 

Riau Televisi adalah lembaga penyiaran swasta penyelenggara jasa 

penyiaran televisi yang berbasiskan stasiun televisi lokal di Pekanbaru.
7
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah : Bagaimanakah analisis tahapan 

produksi program siaran Hilir Mudik di RTV Pekanbaru mulai dari pra-

produksi, produksi, hingga pasca produksi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses produksi 

program siaran Hilir Mudik di RTV. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 
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1) Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

Jurusan Ilmu Komunikasi-Broadcasting pada Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.  

2) Dapat menambah pengetahuan dalam dunia penyiaran baik itu 

secara praktis dan teori dengan melihat secara langsung pada 

objek, dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian 

dan penulisan ilmiah yang didapat selama perkuliahan di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Bagi Akademis 

Secara Akademisi diharapkan penelitan ini menjadi tolak ukur 

dalam ilmu pengetahuan dibidang penyiaran pada kajian analisis 

tahapan proses produksi siaran dan sebagai bukti apakah sebuah Teori 

dan metodologi sebagai fenomena komunikasi dapat berjalan 

seiringan. 

c. Bagi Pihak Televisi 

Bagi pihak televisi, skripsi ini dapat menjadi bahan masukan 

serta instropeksi khususnya kepada pihak-pihak yang berkompeten 

lainnya dalam pengembangan kinerja tim produksi program RTV 

Pekanbaru. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

 



8 
 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang sejarah, profil, visi dan misi, dan struktur 

organisasi Riau Televisi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

    Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


