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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Stasiun televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lain, yaitu 

fungsi mendidik, menginformasikan, meneruskan nilai-nilai budaya bangsa, 

menjadi agen pembaruan (di negara berkembang). Semua fungsi ini dilandasi 

pada filosofi ilmu komunikasi, yaitu melalui ilmu komunikasi mengangkat harkat 

dan martabat manusia, baik sebagai individu, makhluk sosial, maupun makhluk 

Tuhan. (Wahyudi, 1994:7). Setiap mata acara siaran televisi, direncanakan, 

diproduksi, dan disajikan kepada khalayak dengan isi pesan yang bersifat 

informatif, edukatif, persuasif, stimulatif, dan komunikatif. Pengelolaan stasiun 

televisi, khususnya di bidang perencanaan bekerja atas kesadaran bahwa “Siaran 

televisi memiliki kekuatan yang sangat besar, baik untuk menciptakan kejahatan 

maupun kebaikan.  

Berdasarkan kesadaran itu para pengelola stasiun televisi bekerja 

merencanakan, memperoduksi, dan menyajikan siaran mempunyai tanggung 

jawab moral dan etika terhadap masyarakat. Siaran televisi mempunyai daya 

penetrasi yang sangat kuat terhadap individu atau kelompok, akibatnya siaran 

televisi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas di masyarakat, dengan kata 

lain dampak yang ingin ditimbulkan baik ke arah positif atau sebaliknya 

tergantung siapa dibalik stasiun televisi tersebut. 
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Dengan semakin berkembangnya industri pertelevisian menuntut pemirsa 

untuk bisa memilih dan memilah program acara yang disukai. Persaingan antar 

stasiun televisi semakin ketat sehingga menuntut stasiun televisi untuk membuat 

program acara yang bisa menarik pemirsa. Karena pemirsa dalam konsep media 

televisi sangat penting. Karena stasiun televisi berfungsi sebagai media bisnis. 

Untuk bisa bersaing dalam merebut pemirsa, stasiun televisi harus mempunyai 

program yang sesuai dengan keinginan pemirsa, khususnya stasiun televisi lokal. 

Perkembangan media penyiaran lokal di Indonesia berkembang pesat dengan 

arus teknologi dan informasi di dunia yang kian mengglobal. Kehadiran televisi 

lokal di industri penyiaran membawa warna bagi industri pertelevisian Indonesia 

saat ini. Keberagaman televisi-televisi lokal di daerah menambah keberagaman 

bisnis televisi. Kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat kemudian 

dipenuhi oleh televisi lokal. Pemenuhan kebutuhan informasi yang bagi 

masyarakat menambah jumlah televisi lokal semakin bertambah banyak. Fakta 

menarik ketika jumlah stasiun televisi lokal bertambah banyak. Maka 

menjadikan tingkat persaingan semakin tinggi. Karena itu agar mampu bertahan 

maka mereka harus mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan dalam persaingan 

bisnis itu. Produk dari manajemen media berupa program acara dan pertunjukkan 

televisi (programming) merupakan hal yang diwujudkan oleh stasiun televisi dan 

dikonsumsi penonton televisi. 

Televisi lokal memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan 

daerahnya, dengan melakukan pengenalan-pengenalan mengenai potensi yang ada 

di daerahnya bahkan dapat menjadi tempat mensosialisasikan program-program 
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Pemerintah Daerah agar diketahui masyarakatnya. Bagi masyarakat sendiri, 

kehadiran televisi lokal memegang peranan yang sangat penting pula. Melalui 

televisi lokal, masyarakat dapat mengetahui peristiwa maupun info terbaru dari 

daerahnya bahkan perkembangan apa saja yang terjadi di daerahnya. Hal tersebut 

dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya, karena 

masyarakat dapat mengenal daerahnya dengan baik, khususnya melalui program 

acara talk show yang membahas mengenai potensi kedaerahan. 

Produksi acara yang meliputi siaran talkshow yang disiarkan baik pada siang, 

petang dan malam. Menayangkan program yang disukai penonton yang kemudian 

akan mendapat tanggapan paling besar oleh penonton televisi khususnya televisi 

lokal. Faktor kedekatan menjadi alasan utama, penonton lokal menonton acara-

acara televisi lokal. Program acara benar-benar dimanfaatkan oleh penyiaran lokal 

sebagai sarana untuk memancing pengiklan lokal memasang iklan di penyiaran 

lokal. Setiap program media siaran memiliki kendali atas paradigma “rating”, 

yaitu jumlah massa penonton yang dapat diidentifikasi sebagai dasar sekaligus 

orientasi suatu pemograman. Dengan begitu menjadi strategi untuk pemograman 

itu ternyata pertama-tama di dasarkan pada alasan-alasan ekonomi, baru kemudian 

disusul dengan alasan-alasan lain misalnya mencerdaskan masyarakat, dan 

perkembangan budaya.(Nurudin. 2007: 67) 

Talkshow adalah salah satu program acara yang bisa menarik pemirsa, karena 

pemirsa dalam konsep media sangat penting. Karena stasiun televisi berfungsi 

sebagai media bisnis. Untuk bisa bersaing dan merebut pemirsa, sehingga stasiun 

televisi harus mempunyai program yang sesuai keinginan pemirsa. Hal ini terkait 
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dengan manajemen program, dimana manajemen yang diterapkan dalam stasiun 

televisi, yaitu organisasi yang mengelola siaran. Ini berarti manajemen penyiaran 

sebagai “motor penggerak” organisasi penyiaran dalam usaha mencapai tujuan 

bersama melalui penyelenggara siaran. 

Hal ini terkait dengan proses produksi program acara talk show di JTV 

Malang dan Batu Televisi dalam menarik pemirsa, khususnya di wilayah Malang 

dan sekitarnya dengan meproduksi acara talk show. Alasan memilih televisi JTV 

Malang dan Batu Televisi adalah bahwa JTV Malang dengan Batu Televisi yang 

mempunyai strategi ataupun konsep program acara talk show dan mempunyai 

kekhasan untuk menarik pemirsa. Bukan hanya mengandalkan isi acara dan 

jangkauan siaran saja tetapi juga mengandalkan unsur-unsur siaran dengan 

menyesuaikan kultur masyarakat Jawa Timur, khususnya Acara Talk Show 

Pengajian Agama Islam “Islam Itu Indah”. 

Dengan hadirnya program “Islam Itu Indah”, penulis mencoba mengamati 

langsung program Islam Itu Indah tersebut yang dimanfaatkan oleh sebagian 

masyarakat sebagai upaya peningkatan pengetahuan keagamaan. Dengan 

menonton program dakwah tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan kejelasan tentang persoalan yang ada terutama dalam hal agama. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh 

meneliti tentang Proses Produksi Program Acara Talk Show Pengajian Agama 

Islam “Islam Itu Indah” Pada Stasiun Televisi Lokal (Studi Komparasi Antara 

JTV Malang dengan Batu Televisi) yang difokuskan pada aspek deskriptif tentang 

pra produksi, produksi dan pasca produksi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan 

latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana 

perbandingan proses produksi Talk Show Pengajian Agama Islam “Islam Itu 

Indah” antara stasiun JTV dengan Batu Televisi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan perbandingan 

proses produksi Talk Show Pengajian Agama Islam “Islam Itu Indah” antara 

stasiun JTV dengan Batu Televisi. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

akademis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Secara akademis : 

a. Memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik dengan spesifikasi Ilmu Komunikasi. 

b. Dapat menjawab permasalahan yang diteliti 

c. Dapat menjadi masukan bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Secara praktis 
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Diharapakan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan pola produksi program Talk 

Show, baik di JTV Malang maupun di Batu Televisi. 


