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Agropolitan Televisi (ATV) merupakan televisi lokal yang didrikan dan dikelola oleh dinas 

Informasi Komunikasi dan Perpustakaan (infokompus) Kota Batu. Ditengah keterbatasan sarana 

dan prasarana pendukung, ATV mencoba memproduksi berbagai program informasi dan hiburan 

yang dikemas secara menarik guna memenuhi tuntutan pemirsanya. Hal inilah yang membuat 

penulis tertarik mengadakan penelitian disalah satu acara unggulan ATV. Penulis mengambil 

judul “analisis proses pra produksi, produksi, pasca produksi” program acara School On Action 

(SOA) di Agropolitan Televisi (ATV). Dengan asumsi bahwa School On Action memberikan 

hiburan dan mengasah daya kreatifitas kepada pemirsa khususnya kawula muda. Dari latar 

belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana proses pra produksi, 

produksi dan pasca produksi program School On Action (SOA) di Agropolitan TV (ATV). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pra produksi, 

produksi dan pasca roduksi acara School On Action. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan 

ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data secara lisan dari orang dan perilaku yang 

dapat diamati Sumber informasi disini adalah kru yang mengikuti proses pra produksi, produksi 

hingga pasca produksi acara School On Action atau menggunakan teknik total sampling..Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

analisis yang digunakan adalah analisis domain yaitu memperoleh pengertian yang bersifat 

umum dan relative menyeluruh tentang proses produksi program acara mulai dari pra produksi, 

produksi, sampai pasca produksi program acara School On Action. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses produksi acara School On Action terdiri dari 

tiga tahap yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Proses pra produksi diawali dengan 

ide, riset, hunting, pembuatan synopsis, proposal, check dan richek, treatment dan scenario. Dan 

selanjutnya adalah proses produksi dimana rencana yang berupa naskah direalisasikan ke dalam 

bentuk audio visual dengan melakukan pengambilan gambar dilapangan. Logging juga termasuk 

ke dalam proses produksi dimana pemilihan gambar dilakukan. 

Sedangkan proses pasca produksi dimulai dengan pembuatan editing script, editing off line, 

editing on line, mixing, dan preview. Pelaksanaan proses produksi acara School On Action 

diberlakukan multi skill bagi kru, hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang 

dimiliki. Pada proses produksi acara School On Action di ATV hasilnya signifikan dengan 

format SOP sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada setiap tahapan 

proses produksi acara School On Action. Konsep SOP secara garis besar sesuai dengan langkah-

langkah proses produksi acara School On Action. Meskipun ada beberapa langkah SOP tidak 

terdapat dalam acara School On Action. Dari hasil penelitian tersebut penulis mempunyai 

rekomendasi saran bahwa ditinjau dari segi kualitas sumber daya manusia masih relative kurang 

memenuhi syarat karena masih banyak kru yang berlatar tidak sesuai dengan bidangnya dan 



berpendidikan dibawah SI. Sehingga salah satu pengembangan dan peningkatan SDM yang 

dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan dan kursus. 

 


