
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari komunikasi. Komunikasi telah menjadi 

salah satu kebutuhan utama kita, seperti halnya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Bila kita 

cermati, dalam keseharian kita pastilah penuh dengan aktifitas  komunikasi, baik secara 

langsung maupun tak langsung, personal maupun interpersonal. Dalam perkembangannya, 

komunikasi manusia telah mengalami banyak kemajuan, hal ini tentu tidak terlepas dari makin 

majunya teknologi komunikasi atau media komunikasi yang semakin mempermudah manusia 

untuk saling bertukar informasi. 

Pada awalnya manusia hanya dapat berkomunikasi secara langsung, namun seiring 

dengan perkembangan jaman dan teknologi yang ada, saat ini kita dapat berkomunikasi 

meskipun berada di tempat yang berbeda jauh satu sama lain. Salah satu unsur penting dalam 

komunikasi adalah media. Yang dimaksud dengan media disini tidak harus selalu berupa media 

massa, tetapi lebih secara umum. Bahkan Mc Luhan menyebutkan “The media is the message,” 

atau media adalah pesan itu sendiri. Media sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup 

besar. 

 Diawali dengan ditemukannya kertas sebagai salah satu media penyampaian pesan, 

hingga diciptakannya mesin cetak yang menghasilkan media cetak sebagai media massa 

pertama. Kemudian diciptakan telegram yang berkembang menjadi telepon dan radio, media 

elektronik yang menyampaikan pesan dalam bentuk audio. Serta penemuan media terbesar 

adalah televisi. 



Televisi  tentunya semua orang sudah tidak asing lagi dengan media elektronik yang 

satu ini. Sebagai salah satu media massa, televisi telah membawa perubahan besar dalam 

kemajuan peradaban manusia. Dengan diciptakannya televisi arus pertukaran informasi 

menjadi jauh lebih cepat dan persebarannya pun menjadi sangat luas. Televisi kini telah menjadi 

salah satu media massa terbesar dari sekian banyak media komunikasi yang lain. Kini hampir 

setiap rumah memiliki televisi, bahkan tidak jarang ada yang memiliki lebih dari satu televisi. 

Hal ini pulalah yang kemudian mendorong banyak didirikannya stasiun televisi, tidak terkecuali 

di Indonesia.  

Dunia pertelevisian di Indonesia dimulai pada tahun 1962, sejak didirikannya stasiun 

televisi pertama di Indonesia, yaitu TVRI. Sebagai stasiun televisi milik pemerintah, TVRI 

menjadi salah satu sarana komunikasi massa milik pemerintah yang terbaik pada saat itu. 

Melalui TVRI  inilah pemerintah pada masa itu menyiarkan.komunikasi politiknya kepada 

masyarakat luas.  

Pada tahun 1989, berdirilah stasiun swasta pertama di Indonesia, yaitu RCTI. Meski 

saat pertama kali mengudara siarannya hanya dapat disaksikan melalui antenna parabola, sejak 

saat itulah dunia pertelevisian di Indonesia mengalami perkembangan. Setahun kemudian 

berturut-turut hadir stasiun-stasiun televisi swasta yang lain, mulai dari TPI pada tahun 1990, 

SCTV pada tahun 1992, dan seterusnya hingga saat ini terhitung sudah ada 10 stasiun televisi 

swasta nasional, belum lagi ditambah denganbanyak stasiun televisi lokal yang mulai banyak 

bermunculan sejak berlakunya UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dunia pertelevisian 

di Indonesia mengalami kemajuan yang dapat dikatakan cukup pesat, apalagi semenjak 

memasuki era reformasi tahun 1998, dimana demokrasi dan kebebasan berpendapat sangat 

dijunjung tinggi. 



Secara umum, lembaga penyiaran televisi mempunyai klasifikasi program acaranya 

yaitu dibagi menjadi tiga jenis diantaranya  program acara fiksi, program acara non fiksi dan 

program acara berita. Dari ketiga jenis tersebut, masing-masing jenis mempunyai bentuk atau 

format sendiri-sendiri beserta karakteristiknya.Misalkan Produk dari program acara fiksi sendiri 

antara lain terdiri dari film serial, film televisi (FTV), film pendidikan, film dokumenter dan 

Sinetron seri.Untuk program acara non fiksi sendiri menggarap variety show, kuis, talkshow, 

reality show, musik dan lawak.Sedangkan untuk program berita terdiri dari paket berita, dialog, 

diskusi, investigasi dan feature. 

 Siaran televisi kian beragam, meski sebagian besar merupakan tayangan 

hiburan.Namun itulah yang diminati oleh pasar, dalam hal ini masyarakat penikmat 

televisi.Sebuah lembaga penyiaran televisi, tentunya mempunyai program-program siaran yang 

akan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Tujuan diproduksinya sebuah program acara 

televisi antara lain sebagai materi acara dalam melangsungkan terselenggaranya siaran televisi, 

dimana keberadaanya merupakan sebuah media ruang publik yang berfungsi menyebarkan 

informasi secara aktual dan faktual serta sebagai sarana  hiburan yang murah dan meriah 

bagi  masyarakat luas.  

Saat ini program acara televisi kita sangatlah bergantung pada permintaan masyarakat. 

Apa yang ingin ditonton oleh masyarakat maka itulah yang disajikan oleh televisi. Karena itulah 

sering kali kita melihat kalau stasiun-stasiun televisi kita terkesan latah dan selalu meniru 

program-program acara yang dinilai berhasil menarik minat perhatian masyarakat untuk 

menonton. Mungkin masih melekat di ingatan kita, beberapa tahun lalu pernah terjadi tren 

tayangan program bertema mistik di televisi kita, kemudian tren program tayangan reality show 

yang sempat banyak bermunculan di hampir semua stasiun televisi swasta, namun  mendadak 



hilang, dan yang saat ini bisa kita lihat, tren program tayangan acara live musik. Bila kita lihat, 

terjadinya tren program tayangan yang seragam ini selalu diawali dengan berhasilnya program 

tayangan tertentu yang mendapat respon baik dari penonton. 

Hasil dari respon yang baik dari khalyak itu juga yg dimannfaatkan oleh para pemilik 

industri pertelevisian untuk menarik para pendukung terciptanya suatu program dari segi 

finansial yaitu melalui para sponsor-sponsor. Sejarah periklanan televisi dimulai pada tahun 

1947berupa iklan sponshorship. Adanya iklan televisi memperbaiki keterbatasan penyiaran 

radio dan kebekuan karakter iklan cetakselain itu, iklan televisi menjadikan jangkauan 

penyiaran lebih luas dan membuat karakter menjadi hidup stasiun televisi CBS mulai 

menayangkan iklan televisi pada bulan juni 1948 berupa iklan sponshorsip dari lincoln – 

mercury pada acara the Ed sullivan show memacu kemajuan skor karir bisnispertunjukan dan 

semenjak saat itu jumlah sponsor di stasiun televisi terus meningkat pesat hingga saat ini. 

Jadi wajar jika saat ini porsi iklan distasiun televisi swasta nasional mempunyai porsi 

yang tidak sedikit di tiap-tiap program acara semakin tinggi rating suatu program acara maka 

semakin lama durasi iklan di setiap segmen di masing-masing program acara dan angka atau 

nominalnya pun sangat berbeda di pengaruhi oleh jam tayang,talent yang di pakai, tema 

acara,siapa yg menonton,rating. 

Dalam penelitian ini Televisi menjadi fokus utama peneliti adalah apa yang di sajikan 

oleh televisikhususnya di Trans TV guna berusaha mengidentifikasi semua jenis program acara 

yang ada, ingin melihat  berbagai jenis program acara yang ada,melihat jenis iklan di masing – 

masing program acara serta meihat seberapa banyakah porsi jumlah programacara dan iklan 

dalam periode satu minggu lamanya. 

 



 

 

B.Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini rumusan permasalahannya 

adalah : 

1. Apa sajakah  jenis Program Acara dan jenis iklan yang muncul dimasing – 

masing program acara yang  tayang di Trans TV. 

2. Berapa lama Total waktu  siaran program acara dan durasi iklan di Trans TV. 

 

 C.Tujuan Penelitian  

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas. Maka dapat diketahui Tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi  semua jenis  program tayangan dan mengetahui jenis 

iklan apa saja yang ada di masing program acara di Trans Tv.   

2. Untuk mengetahui pembagian total waktu siaranantara program acara dengan 

iklan di masing-masing program acaradi Trans Tv. 

 

D.Manfaat Penelitian  

 D.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pembaca dalam mengadakan penelitian sejenis. Tentang jenis program apa saja 

yang  ada pada saat ini yang  tayang di trans Tv dan mengetahui jenis iklan yangada 

pada suatu program yang di tayangkan. 



 

 

 

D.2 Manfaat Akademis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca 

terutama bagi mahasiswa ilmu komunikasi tentang program acara yang ada di Trans Tv. 

Dengan berbagai macamnya jenis program acara yang ada.Serta memberikan referensi bagi 

peneliti dibidang Ilmu Komunikasi  terutama kajian tentang program televisi.    

E. Tinjauan Pustaka 

E.1Komunikasi Massa 

Menurut Mulyana (2008 : 75) komunikasi massa adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (majalah, surat kabar) atau elektronik (radio, 

televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan,  yang ditujukan 

kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonym dan heterogen. 

Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan selintas (khususnya 

media elektronik). 

 Dari  pengertian  yang  dipaparkan  di  atas penulis memahami bahwa Komunikasi 

massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (majalah, surat 

kabar) atau elektronik (radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 

dilembagakan,  yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak 

tempat, anonym dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara tepat, 

serentak dan selintas (khususnya media elektronik). 



Pool   mendefinisikan   komunikasi   massa   sebagai,   “komunikasi   yang berlangsung  

dalam  situasi  interposed  ketika  antara  sumber  dan  penerima  tidak terjadi kontak secara 

langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-saluran 

media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film dan televisi”. 

Dari   pengertian   yang   dipaparkan   di   atas   penulis   memahami   bahwa Komunikasi 

massa adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi interposed ketika antara sumber 

dan  penerima tidak terjadi  kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir 

kepada penerima melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, 

film dan televisi”. 

E.2  Televisi 

 Televisi sebagai media massa elektronik yang ditemukan sekitar abad ke-18 memiliki 

banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh media massa yang lainnya.Dalam penelitian ini 

televisi diartikan sebagai televisi siaran (television broadcast) yang merupakan media dari 

jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yangdimiliki komunikasi massa yaitu berlangsung satu 

arah, komunikatornyaterlembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan 

keserempakan dan komunikatornya heterogen (Effendy, 1993 : 21). 

 Televisi berasal dari bahasa Yunaniteleyang berarti jauh dan ”vision” yang berarti 

penglihatan. Televisi merupakan media komunikasi jarak jauhdengan penayangan gambar dan 

pendengaran suara, baik melalui kawat maupunsecara elektromagnetik tanpa kawat.Televisi 

adalah sistem penyiaran dengan disertai bunyi (suara) melaluikabel atau angkasa dengan 

menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar)dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan 



mengubahnya kembali menjadiberkas cahaya yang dapat didengar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2001:1162) 

 

 E.3 Program Televisi 

  Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya 

sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program 

untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama 

tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan dengan kesusilaan, hukum dan 

peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran diatuntut untuk memilki kreativitas 

seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. 

 Pengertian program acara televisi adalah sebuah rencana awal dari suatu konsep acara 

televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam 

berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut 

(Naratama,2004 :63). 

 Menurut Surtisno (1993 :13)Program acara televisi ialah bahan yang telah disusun 

dalam suatu format sajian dengan unsur video yang ditunjang unsur audio yang secara teknis 

memenuhi persyaratan layak siar serta memenuhi satandar estetik dan artistik yang berlaku. 

 Dapat disimpulkan bahwa program acara televisi ialah suatu hasil pemikiran dari 

kreatif media yang di rancang tentang suatu tayangan acara yang bertujuan agar mendapatkan 

audience sebanyak mungkin,dengan harapan tayangan tersebut bisa menghasilkan suatu 

tayangan yang akan membuat khalayak mau dan tertarik ingin selalu mengikuti suatu 

tayangan yang diciptakan oleh para kreatif media dengan memikirkan semua unsur penunjang 

yang ada. 



 

 E.4 Karakteristik Program Televisi 

  Karakteristik suatu program televisi selalu mempertimbangkan agar program acara 

tersebut itu digemari atau dapat diterrima oleh audience.Berikut ini empat hal yang terkait 

dalam kerkteristik suatu program televisi : 

 Product, artinya materi program yang dipilih haruslah yang begus dan diharapkan akan 

disukai audience yang dituju. 

 Price, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program 

sekaligus menentukan tarif bagi pemasang iklan yang berminat memasang iklan pada 

program bersangkutan. 

 Place, artinya kapan waktu siaran yang tepat program itu. Pemilihan waktu siar yang tepat 

bagi suatu program akan sangat membantu keberhasilan program bersangkutan. 

 Promotion, artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga 

dapat mendatangkan iklan dan sponsor .(Morisson : 201-202). 

 

E.5 Jenis Program Acara   

 E.5.1Program Berita 

 Straight News  

 Adalah berita langsung maksutnya suatu berita yang singkat (tidak detail) hanya 

menyajikan informasi terpenting saja yang di dalamnya mencakup unsure 5W + 1 H 

terhadap suatu berita yang di beritakan.Berita jenis ini sangat terikat waktu karena 

informasinya sangat cepat basi jika terlambat disampaikan kepada audien. 

 Feature 



  Kita sering melihat suatu program bisa menampilkan bertia – berita ringan 

 misalnya informasi tempat makan yang enak atautempat liburan yang menarik,berita

 semacam ini disebut feature, dengan demikian feature adalah berita ringan namun 

 menarik yang di maksud menarik di sini adalah informasi yang lucu, unik dan aneh yang 

 dapat menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Pada dasarnya berita – bertita semacam 

 ini di sebut dengan softnews karena tidak terikat dengan waktu penayangan,namun

 karena durasinya yang singkat (kurang dari 5 menit) dan ia menjadi bagian dari maka 

 feature menjadi bagian dari hardnews. 

  Namun, adakalanya suatu Feature terkait dengan suatu peristwa penting, atau 

dengan kata lain terikat dengan waktu dan karena itu segera harus disiarkan dalam suatu program 

berita.Feature semacam ini bisa disebut News Feature yaitu sisi lain dari berita staright news yang 

biasanya lebih menekankan pada sisi human interest dari suatu berita misalnya, suatu peristiwa 

besar yang penting biasanya dan memiliki sisi human interest yang dapat di sajikan dalam suatu 

laporan terpisah. Sebagai contoh, peristiwa sidang paripurna MPR selain menampilkan berbagai 

berita straight newssetiap harinya (misalnya terpilihnya presiden baru), juga menyajikan berita 

feature misalnya mencertiakan kesibukan atau suka duka menjadi panitia mempersiapkan 

persidangan atau cerita mengenai para pedagang dadakan atau hadirnya tukang pijat yang muncul 

di kompleks gedung MPR. 

 Infotainment 

 Kata “infotainment” berasal dari dua kata yaitu information yang berarti informasi 

dan entertainment yang berarti hiburan, namun infotaiment bukanlah berita hiburan atau 

berita yang memberikan hiburan. Infotainment adalah berita yang menyajikan informasi 

mengenai kehidupan orang – orang yang dikenal masyarakat (celebrity) dank arena 



sebagian besar dari mereka bekerja pada industri hiburan seperti pemain film/sinetron, 

penyanyi dan sebagainya maka berita ytentang mereka di sebut juga infotainment adalah 

salah satu berita keras karena harus segera ditayangkan.program berita regular terkadang 

menampilkan berita mengenai kehidupan para selebriti biasanya di letakan pada segmen 

akhir suatu program berita. Namun dewasa ini program infotainment disajikan dalam 

program sendiri yang terpisah dan khusus menalmpilkan berita – berita mengenai 

kehidupan selebritis. 

 Berita Lunak 

 Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang 

disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera di tayangkan.Berita yang 

masuk di kategori ini ditayangkan pada suatu program tersendiri di luar program berita. 

Program yang masuk dalam  kategori ini adalah : magazine, current affair, documenterdan 

talk show. 

 Current affair  

 Dari namanya, pengertian current affair adalah persoalan kekinian. Current affair 

adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang 

muncul sebelumnya namun di buat secara lengkap dan mendalam dengan demikian current 

affair cukup terikan dengan waktu dalam hal penayangannya namun tidak seketat 

hardnews, batasannya adalah bahwa selama isu yang dibahas masih mendapat perhatian 

khalayak maka current affair dapat disajikan misalnya programyang menyajikan cerita 

mengenai kehidupan masyarakta setelah di timpa bencana alam dahsyat misalnya, sempa 

bumi atau tsunami. 

 Magazine  



 Diberi nama magazine karena topikatau tema yang di sajikan mripip dengan topic-

topik atau tema yang terdapat di suatu majalah (magazine). Magazine adalah program yang 

menyajikan informasi ringan namun mendalam atau dengan kata lain feature dengan durasi 

yang lebih panjang. Magazine ditayangkan tersendiri yang terpisa dengan program 

berita.Magazine lebih menekankan pada aspek menarik suatu informasi ketimpang aspek 

pentingnya.Suatu program magazine dengan duari 30 menit atau satu jamnya hanya terdiri 

dari satu topik atau beberapa topik saja. 

 Dokumenter  

 Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan 

pendidikan namun disajikan dengan sangat menarik. Misalnya program dokumenter yang 

menceritrakan mengenai suatu tempat, keidupan, sejarah atau seorang tokoh atau 

kehidupan atau sejarah suatu masyarakat misalnya suku terasing atau kehidupan hewan di 

padang rumputdan sebagainya. Gaya atau penyajian dokumenter sangat beragam dalam hal 

teknik pengambilan gambar, teknik editing dan teknik penceritaanya mulai dari dari yang 

sederhana hingga tersulit suatu program dokumenter ada kalanya dibuat seperti sebuah film 

sehingga sering di sebut dengan film dokumenter. 

 Talk Show 

 Program Talk Show atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang di pandu oleh seseorang 

pembawa acara atau biasa di sebut (Host).Mereka yang diundang adalah orang – orang 

yang berpengalaman langsungdengan peristiwa atau toopik yang di perbincangkan atau 

mereka yang ahli dalam masalah yang tengah di bahas. 



 Program informasi dalam kategori berita keras atau hard news dapat di bedakan 

dengan berita lunak atau softnews berdasarkan sifatnya sebagaimana di jelaskan dalam 

tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 Perbedaan antar hardnews dengan soft news 

Hard News Soft News 

Harus ada peristiwa terlebih dahulu Tidak harus ada peristiwa terlebih 

dahulu 

Peristiwa harus aktual (atau baru 

terjadi) 

Tidak musti aktual 

Harus segera disiarkan Tidak harus segera disiarkan 

(Timeless) 

Mengutamakan informasi terpenting 

saja 

Menekankan pada detail 

Tidak menekankan pada sisi human 

interest 

Sangat menekankan segi human 

interest 

Teknik penulisan piramida tegak Teknik penulisan piramida terbalik 

Laporan tidak mendalaam Laporan bersifat mendalam 

Ditayangkan dalam program berita Ditayangkan dalam program lainnya 

 

 E.5.2Program Hiburan 



 Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien 

dalam bentuk lagu, cerita dan permainan.Program yang termaksud dalam kategori hiburan 

adalah drama, musik, permainan dan game. 

 Drama  

 Kata drama berasal dari baasa yunani Dran yang berarti bertindak atau berbuat 

program drama Adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau 

karakter seseorang atau beberapa orang tokoh yang dipemerankan oleh para pemain atau 

artis yang melibatkan konflik dan emosi dengan demikian, program drama biasanya 

menampilkan sejumlah pemain yang memerankan tokoh tertentu. Suatu drama akan 

mengiktui kehidupan atau petualangan para tokohnya program televisi yang termaksuk 

dalam drama adalah sinema elektornik atau yang lebih dikenal dengan sebuta sinetron dan 

film. 

 Sinetron  

 Sinetron di Negara lain dikenal dengan sebutan opera sabun (soap opera atau 

daytime serial) namun di Indonesia lebih popular dengan sebutan sinetron. Telenovela 

merupakan istilah yang digunakan televisi indoneisa untuk sinetro yang berasal dari 

amerika latin.sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara 

bersamaan. Masing–masing tokoh mempunyai alur cerita mereka sendiri – sendiri tanpa 

harus dirangkum menjadi satu kesimpulan, akhir cerita sinetron cenderung selalu terbuka 

dan sering kali tanpa penyelesaian (open ended). Cerita cenderung dibuat berpanjang – 

panjang selama masih ada audien yang menyukainya. 

 Di luar negeri drama opera sabun merupakan salah satu program tertua yang 

disiarkan media penyiaran. Pertama kali disiarkan di stasiun radio di amerika serikat padap 



tahun 1920-an dan ditayangkan di televisi.Pertama kali pada tahun 1940 istilah opera sabun 

berasal dari fakta bahwa program ini pertama kali disiarkan di siang hari dan di gemari 

oleh para ibu rumah tangga. Iklan yang banyak di pasang pada program ini adalah produk 

atau barang yang terkait dengan kebersihan seperti detergen dan sabun mandi sehinggan 

program ini dinamakan opera sabun. 

 Penayangan sinetron biasanya terbagi dalam beberapa episode sinetron yang 

memiliki episode terbatas disebut miniseri merupakan bagian dari cerita keseluruhan. 

Dengan demikian, episode sama seperti bab dari buku. Di amerika suatu episode dari 

miniseri atau opera sabun yang berakhir pada saat puncak ketegangan di sebut cliffhanger. 

 Film  

 Televisi sering menayangkan film sebagai salah satu jenis program yang termaksud 

dalam jenis kelompok atau kategori drama. Adapun yang dimaksud film disini adalah film 

layar lebar yang dibuat oleh perusahaan–perusahaan film. Karena tujuannya adalah untuk 

membuat film layar lebar maka biasaynya film baru bisa ditayangkan di televisi setelah 

terlebih dahulu di pertunjukan di bioskop atau bahkan setelah film  didistribusikan atau 

dipasarkan dalam bentuk VCD atau DVD dengan demikian televisi menjadi mpilihan 

media yang paling akhir yang dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya. 

 Permainan  

 Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang melibatkan 

sejumlah orang baik secara individu atau kelompok yang saling bersaing untuk 

mendapatkan sesuatu.Menjaeab pertanyaan dan atau memenangkan suatu bentuk 

permainan.Program inipun dapat dirancang dengan melibatkan audien. Permainan 

merupakan salah satu bentuk produksi acara televise yang paling mudah dibuat. Program 



permainan biasanya membutuhkan biaya yang relative rendah namun dapat menjadi acara 

televisi yang sangat digemari program permainan ini  dapat di bagi menjadi tiga jenis yaitu 

: 

 Quiz Show 

 Ini merupakan bentuk program permainan yang paling sederhana dimana 

sejumlah peserta saling bersaing untuk menjawab sejumlah pertanyaan.kuis 

merupakan permainan yang menekankan pada kemampuan intelektualitas. 

Permainan ini biasanya melibatkan peserta dari kalangan orang biasa atau anggota 

masyarakat namun terkadang pengelola program dapat menyajikan acara khusus 

yang melibatkan orang- orang terkenal seperti selebritis. 

 Ketangkasan  

 Peserta dalam permainan ini harus menunjukan kemampuan fisik atau 

ketangkasannya untuk melewati suatu halangan atau rintangan atau melakukan 

suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi.Permaianan ini 

terkadang juga menguji pengetahuan umum peserta. 

 

 Reality Show 

 Sesuai dengan namanya maka program ini mencoba menyajikan suatu 

situasi seperti konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang 

sebenarnya jadi menyajikan situasi sebagaimana adanya.dengan kata lain program 

ini mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata dengan cara sealamiah mungkin 

tanpa rekayasa. Namun pada dasarnya relityshow tetap permainan. Program reality 

show belakangan ini sangat menonjol bahkan, beberapa program yang sebenarnya 



tidak realistispun ikut menggunakan nama atau jargon reality show untuk 

mendingkrak daya jualnya.  

 Tingkat realitas yang disajikan dalam reality show ini bermacam macam 

mulai dari yang betul – betul realistis misalnya hidden camera hingga yang terlalu 

banyak rekayasa namun tetap menggunakan nama reality show terdapat banyak 

bentuk reality show yaitu:   

1. Hidden camera  

 Hidden camera atau kamera tersembunyi ini merupakan program yang 

realistis yang menunjukan situasi yang di hadapi sesorang secara apa adanya. 

Kamera di tempatkan secara tersembunyi yang mengamati tingkah laku subjek 

yang berada di  tengah situasi yang sudah di persiapkan sebelumnya atau di 

rekayasa. 

2. Compettion Show 

 Program ini melibatkan beberapa orang saling bersaing dalam kompetisi 

yang sedang berlangsung selama beberapa hari atau minggu untuk memenangkan 

perlombaan atau game setiap peserta akan tersingkir satu per satu melalui 

pemungutan  suara baik oleh peserta sendiri maupun audien. Dan pemenangnya 

adalah peserta yang paling akhir bertahan. 

3. Relationship Show 

 Seorang kontestan harus memilih satu orang dari sejumlah orang yang 

berminat untuk menjadi pasangannya.Para peminat harus bersaing untuk untuk 

merebut perhatian kontestannya agar tidak tersingkir dari permainannya.Pada 

setiap episode  pemain harus tersingkir satu per satu. 



 

 

4. Fly On The Wall 

 Program yang mempelihatkan kehidupan sehari-hari dari seseorang 

(biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga aktifitas 

profesionalnya.Dalam hal ini, kamera membuntuti kemana saja subjek akan pergi. 

5. Mistik   

  Program yang terkait dengan hal–hal supranatural menyajikan tayangan 

yang terkait dengan dinia gaib, paranormal, klenik, prakter spiritual magis, mistik, 

kontak  dengan roh–roh dan lain–lain.Program mistik merupakan program yang 

paling  diragukan realitasnya. Apakah betul–betul peserta melihat mahluk halus 

atau tidak dan  apakah penampakan itu betul–betul ada atau tidak dan program ini 

ternyata mempunyai  target audien tersendiri. 

6. Musik 

  Program music dapat di tampilkan dalam dua format yaitu videoklip atau 

 konser program musik berupa konser dapat dilakukan dilapangan atau (outdoor) 

ataupun di dalam studio atau (indoor).Orogram music di televisi saat ini sangat 

ditentukan dengan kemampuan artis menarik audien.Tidak saja dari kualitas suara 

 namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi lebih 

menarik. 

 

 

7. Pertunjukan  



  Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan seseorang 

atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio  ataupun di luar studio jika 

mereka yang tampil adalah para musisi maka pertunjukan itu menjadi pertunjukan 

music dan jika  yang tampil adalah juru masak maka pertunjukan tiu menjadi 

pertunjukan memasak  begitu juga dengan lawak, lenong, wayang, ceramah agama, 

dan sebagainya dapat dikatakan program pertunjukan adalah jenis program yang 

paling banayak diproduksi sendiri oleh stasiuun televisi. 

F. Iklan  

Menurut Kasali (Pemasaran Iklan, 1995: 8) mendefinisikan iklan sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk kepada masyarakat lewat suatu media. Iklan adalah bagian dari 

bauran promosi (promotion mix), dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran 

(marketing mix). Iklanmerupakan pesan yang menawarkan sebuah produk kepada khalayak 

lewat suatu media yang bertujuan mendekati masyarakat secara persuasif agar mencoba dan 

akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Kontribusinya telah menjadi referensi kebutuhan 

masyarakat. Ia "mengalir" bagaikan air sungai yang terus berusaha mengusik wilayah kognisi 

khalayak, ia hadir tanpa mengenal batas ruang dan waktu dalam merongrong emosi masyarakat 

yang dijadikan sasarannya. 

Para akademisi mengatakan bahwa iklan adalah kandungan utama dari manajemen 

promosi yang menggunakan ruang media bayaran untuk menyampaikan pesan, sementara para 

klien dan praktisi periklananmemandangya hanya seagai sarana untuk berkomunikasi degan 

konsumen (mylwin & jim aitchison2005 : 4) 

Dalam periklanan, pesan yang disampaikan secara cepat kepada konsumen atau 

khalayak yang luas dan tersebar, dimana pesan yang disampaikan melalui media elektronik 



(radio, TV) dan media cetak (surat kabar, majalah), karena media faktanya muncul untuk 

meyakinkan tingkah laku, nilai dan maksud pengirim adalah kepentingan lebih besar dari pada 

penerima. Dalam komunikasi massa, komunikasi yang terjadi adalah satu arah, dalam hal ini 

dari produsen ke konsumen. Produsen atau pengiklan seringkali merubah paradigma lama dan 

menepatkan calon konsumen kedalam subjek, bukan objek, padahal sebenarnya iklan di buat 

untuk kepentingan produsen, namun seolah-olah dibalik bahwa iklan itu dibuat untuk 

kepentingan konsumen. 

G. Metode Penelitian 

 G.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan 

kualitatif.Menurut Taylor dan Bodgan (dalam Bagong S. dan Sutinah, 2007:166) 

pengertian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-

orang yang diteliti.   

 G.2 Ruang lingkup penelitian  

Peneliti dalam penelitian ini hanya mengamati tayangan di stasiun televisi swasta 

nasional Trans TV dalam kurun waktu tujuh hari  yaitu pada tanggal 19 Mei sampai 25 

Mei 2013,dimana penelliti akan mengamati seluruh tayangan Trans TV  pada 

tanggaltersebut. 

 

 G.3. Satuan Ukur 



Dalam penelitian ini penelitimenggunakan satuan ukur seluruh durasi dari semua 

program tayangan,  jadi peneliti akan menghitung frekuensi kemunculan Program 

Tayangan dan menghitung seluruh waktu tayangan program acara dalam stasiun 

televisiTrans Tv. 

 

 G.4 Kategorisasi 

  Kategorisasi di dalam penelitian ini adalah jenis–jenis  program acaratelevisi yang 

sudah dipaparkan di atas yang terdiri dari 21 jenis macam program acara 

diantaranya meliputi: 

1. Straight News   12. Film                                                                 

2. Feature    13. Permaianan  

3. Infotainment   14. Quiz Show   

4. Berita Lunak   15. Ketangkasan  

5. Current affair    16. Hidden Camera  

6. Magazine     17. Compettion Show 

7. Dokumenter    18. Relationship Show  

8. Talk Show    19.Fly On the Wal)                                                

9. Drama    20. Mistik   

10. Sinetron    21. Musik                                                                  

11. Pertunjukan  

G.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 



Peneliti melakukan observasi dengan memantau langsung program-program acara yang 

ada di Trans Tv dalam 1 Minggu.Peneliti memantau langsung dan mengukur langsung durasi 

tayangan di setiap program yang ditayangkan oleh Trans Tv selama 1 minggu. 

  Alasan peneliti menggunakan teknik observasi diantaranya yaitu peneliti melakukan 

pengamatan dan pencatatan seluruh program tayangan dan iklan yang berada di setiap 

programnya.Dan  menghitung langsung durasi yang ditayangkan di setiap program di Trans 

Tv.  

 

G.6 Analisa Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan semenjak sebelum memasuki lapangan.Peneliti 

memulai analisis semenjak ditemukan permasalahan sampai penelitian berakhir.Nasution (dalam 

Sugiyono, 2008:245) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil akhir. Namun 

dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan analisis selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan dengan model Miles 

and Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 247) diantaranya yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka semakin banyak pula data yang 

diperoleh.Maka diperlukan adanya pencatatan dan diperlukan segera adanya analisis data dengan 

reduksi data. Menurut Sugiyono, (2008:247) merduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi, 



peneliti dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik seperti computer dan dengan 

memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah peneliti mereduksi data, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah mendisplay 

data. Peneliti akan menyajikan data dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman, (dalam Sugiyono, 2008:249) menyatakan “the 

most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative 

text”.Yang paling sering sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif  

Dengan menggunakan data display maka diharapkan peneliti akan diberi kemudahan 

untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya dengan melihat apa yang 

telah dipahami sebelumnya. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data dan penyajian data, langkah yang ketiga 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan 

dapat menjawab yang ada di rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal ditambah dengan 

bukti-bukti atau data-data yang telah ada. 

G.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. 

Yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang 

dikumpulkan.Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan 

dari responden sebagai informan. Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat dua teknik yang 

diajukan yaitu: 



a. Perpanjang pengamatan, memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat 

menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden 

terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.Peningkatan ketekunan, 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

 

H. Perhitungan Total Waktu Siaran 

Untuk durasi tayangan akan di cari  prosentasenya baik dari program acara maupun iklan 

dan untuk mendapatkan prosentase menggunakan rumus : 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑐𝑎𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑋 100% = ⋯ 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐼𝑘𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑋 100% = ⋯ 

         

Sumber: Olahan peneliti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


