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ABSTRAK 
 
 
 Perkembangan teknologi telah banyak membawa perubahan bagi dunia salah 
satunya adalah dalam bidang informasi. Semakin banyaknya informasi yang 
diperlukan oleh masyarakat juga diimbangi dengan semakin banyaknya media massa 
yang berlomba-lomba menyajikan informasi seperti surat kabar, radio, dan televisi. 
Salah satunya media massa yang menyajikan berbagai informasi yang ada di 
kabupaten Lamongan adalah televisi. Televisi selain juga menyajikan informasi 
tentang berbagai hal juga sebagai media yang cukup berperan dalam bidang 
pendidikan dan hiburan. 
 Dengan banyaknya televisi nasional yang mengudara di tanah air ini, tentunya 
menjadikan perhatian tersendiri bagi kabupaten Lamongan untuk mencegah hiburan 
yang kurang baik bagi masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Untuk itu stasiun Citra 
TV menyajikan berbagai program acara untuk audience yang menjadi targetnya, yang 
mengemas atau meliput di daerah Lamongan dan sekitarnya. Di stsiun Citra TV 
Lamongan menyajikan berbagai program acara baik itu yang mengandung hiburan, 
dan pendidikan. Diantara program yang menarik adalah berita Info Lamongan yang 
mengemas tentang peristiwa yang ada di Lamongan dan sekitarnya. 
 Program berita Info Lamongan yang mengulas tentang kegiatan masyarakat 
sehari-hari yang unik dan menarik yang membangun masyarakat. Berita Info 
Lamongan disiarkan secara live studio. Dalam penelitian ini peneliti mengulas 
bagaimana proses produksi berita Info Lamongan distasiun Citra TV. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan dalam mengumpulkan datanya 
menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun 
pembahasannya pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang 
memaparkan bagaimana proses produksi berita Info Lamongan. 
 Hasil penelitian ini secara garis besarnya adalah melalui beberapa proses 
diantaranya perencanaan produksi berita, dalam tahapan ini diantara menentukan 
tema, narasumber dan penentuan jadwal produksi. Tahapan selanjutnya adalah 
kegiatan peliputan berita (newa hunting), dalam tahapan ini mencari, mengumpulkan, 
mengolah, menyeleksi, dan menyajikan berita yang akan diproduksi. Tahapan 
selanjutnya penentuan sumber dan materi berita, pemilihan materi berita didasarkan 
pada unsur menarik (important) dan pentingnya sebuah fakta. Materi berita untuk 
Info Lamongan bersumber dari kegiatan masyarakat pedesaan dan aspek budaya 
pariwisata. Setelah itu dikoreksi atau evaluation yang merupakan tahapan untuk 
mengevaluasi proses acara program berita Info Lamongan sehingga menjadi sebuah 
berita yang mempunyai nilai berita sehingga menjadi layak siar (fit to broadcast). 
Hasil penelitian tentang proses produksi berita Info Lamongan secara jelasnya telah 
diuraikan pada Bab III. 
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan 

kamu menyesal kepada sesuatu perbuatanmu itu” . (Qs. Al- Hujarat: 6, Firman 

Allah SWT) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul 

 Agar memperoleh pengertian yang jelas tentang judul skripsi ini yaitu 

“PROSES PRODUKSI BERITA INFO LAMONGAN DI STASIUN CITRA 

TV LAMONGAN” dan untuk menghindari kemungkinan kesalahan 

pemahaman istilah-istilah tersebut, maka judul di atas perlu diberikan 

penegasan dan penjelasan dengan baik sesuai yang dimaksud penulis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Proses Produksi Berita 

       Proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin 

meningkat atau semakin menurun, rangkaian tindakan, perbuatan atau 

pengolahan yang menghasilkan produk.1 Dalam penelitian ini proses yang 

dimaksud adalah cara-cara kreatif memproduksi acara televisi dan teknik 

produksi berita Info Lamongan. Sedangkan produksi adalah proses untuk 

mengeluarkan hasil atau penghasilan.2 Produksi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah perencanaan peliputan, proses liputan di lapangan, 

penulisan naskah, editing, sampai on air. Kegiatan produksi acara televisi 

ini di mana cara yang menjadi acuan penelitian pada berita Info 

Lamongan. Berita adalah uraian tentang peristwa, fakta, ataupun pendapat. 

Dalam kategori ini berita adalah sejenis informasi kepada khalayak. 

                                                 
1 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press, tt), hal. 628. 
2 Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 1, Edisi 111 (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), hal. 896. 
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Menurut Haris AS Sumadiria, Berita adalah laporan tercepat mengenai 

fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian 

besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, 

atau media online internet.3 Dari pengertian ini tidak semua informasi 

dapat dikategorikan sebagai berita. Hanya informasi yang mempunyai nilai 

berita saja yang dapat dikategorikan sebagai berita. Artinya, setiap berita 

harus memenuhi minimal empat unsur (nilai berita) yaitu cepat, nyata, 

penting dan menarik.4 Jadi yang dimaksud dengan proses produksi berita 

dalam skripsi ini adalah serangkaian tindakan yang meliputi pemilihan 

materi/ sumber berita, proses peliputan, penulisan naskah, editing, dan 

segala usaha untuk memperoleh data atau informasi sehingga menjadi 

sebuah berita yang mempunyai nilai berita kemudian mengolahnya 

menjadi berita (news) dan layak siar (fit to broadcast) yang ditunjang 

dengan kemampuan televisi memberikan informasi secara audio-visual 

(suara dan gambar) yang mempermudah pemirsa untuk menerima isi pesan 

yang disampaikan.  

2.    Info Lamongan 

Info Lamongan adalah salah satu program berita yang dimiliki 

Citra TV yang berdurasi 30 menit yang ditayangkan setiap hari pukul 

16.00 dan 23.00 yang mengulas tentang peristiwa di Lamongan dan 

sekitarnya. 

                                                 
3 Haris AS Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2005), hal. 65. 
4 Asep Syamsul Ramli, Jurnalistik Praktis , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 

5-6. 
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3.   Stasiun Citra TV Lamongan 

Stasiun televisi adalah bangunan tempat memancarkan siaran 

melalui televisi. Sedangkan yang dimaksud dengan Stasiun Citra TV 

adalah stasiun televisi lokal yang berada di wilayah Lamongan yang 

menjadi lokasi penelitian dan merupakan stasiun pertama yang berada di 

Lamongan yang beralamat di Jl. Lamongrejo no. 28 Lantai 2 Lamongan.  

Dari uraian tersebut dapat dipahami maksud skripsi yang berjudul  

“PROSES PRODUKSI BERITA INFO LAMONGAN DI STASIUN CITRA 

TV LAMONGAN” adalah penelitian tentang produksi berita Info Lamongan 

yang ditayangkan Stasiun Citra TV yang mengfokuskan pada proses 

produksinya yang dimulai dari pemilihan materi/ sumber berita, proses 

peliputan, penulisan naskah, editing, sampai on air. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan teknologi informasi sebagai indikator lahirnya budaya 

komunikasi global atau globalisasi komunikasi dan informasi melahirkan 

kebutuhan akan informasi. Kebutuhan tersebut terepresentasi dengan hadirnya 

televisi sebagai media komunikasi massa. 

       Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan 

masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk 

mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Informasi telah menjadi 

kebutuhan pokok bagi masyarakat dan menjadi komoditas penting dalam 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sejatinya, peran media 
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massa adalah untuk memberikan informasi dan sebagai media jalinan 

komunikasi antara sesama warga dan sesama komponen di dalam masyarakat. 

Dengan jalinan komunikasi dan saling berinfomasi, secara dinamis masyarakat 

akan terus berkembang sesuai dengan perkembagan massa.5 Dalam konsep ini 

televisi tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan tetapi juga pemberi arti 

atas realitas yang terjadi di masyarakat, disinilah fungsi krusial televisi sebagai 

media informasi global kepada khalayak umum. 

       Fungsi pertelevisian secara umum adalah memberi informasi (to 

inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain) dan mempengaruhi 

(to influence). Artinya setiap berita sebagai salah satu produk televisi harus 

dapat memberi manfaat kepada khalayak (audience) yang melihatnya. Dalam 

hubungan dengan televisi lokal, setidaknya kehadiran televisi-televisi lokal 

tersebut berdomisi. 

      Citra lokal meliputi citra tentang keadaan, krateristik, budaya adat 

istiadat, sejarah, bahasa, penduduknya dan kondisi sosial, ekonomi pariwisata 

serta industri dan pendidikan. Fungsi tersebut pada dasarnya telah dipenuhi 

stasiun Citra TV dengan menyiarkan berita “Info Lamongan” yang 

memberitakan peristiwa Lamongan dan sekitarnya. Hal ini yang menjadikan 

masyarakat Lamongan berantusias dan tetap menjaga budaya lokal. 

       Televisi sebagai salah satu media yang mempunyai fungsi informasi, 

pendidikan dan hiburan mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan 

media berkala lainnya seperti radio dan surat kabar. Hal ini karena televisi 

                                                 
5 Samsul Wahidin, dkk, Filter Komunikasi Media, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

hal. 4. 
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memiliki efek yang kuat dan memiliki daya jangkau (coverage) yang luas. 

Keefekan ini ditunjang dengan kemampuan televisi yang mampu memberikan 

informasi secara audio-visual  (suara dan gambar sekaligus) yang 

mempermudah pemirsa untuk menerima isi pesan yang disampaikan.6 

Sejatinya, televisi mempunyai fungsi penerangan, yaitu fungsi memberikan 

informasi kepada masyarakat dengan melihat konteks kebudayaan (lokal). 

       Dalam fungsinya sebagai media informasi televisi menyajikan program 

siaran berbentuk berita (news). “Tidak ada siaran TV tanpa berita”, tidak dapat 

dipungkiri bahwa eksistensi sebuah stasiun TV tidak terlepas dari program-

program beritanya.7 

       Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan 

berbagai program hiburan seperti film, musik, kuis, talk show, dan 

sebagainya, tetepi siaran berita merupakan program yang mengidentifikasi 

suatu stasiun TV kepada pemirsanya. Program berita menjadi identitas khusus 

atas identitas lokal yang dimiliki suatu stasiun televisi. Dengan demikian 

stasiun TV tanpa program berita akan menjadi stasiun tanpa identitas. Program 

berita menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola stasiun 

televisi kepada masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik.8  

       Format penyajian berita sangat beragam, tergantung pada stasiun 

televisi yang menyiarkannya. Dalam penyajian program acara berita (news) 

stasiun televisi memiliki gaya bahasa tersendiri, bahasa yang dibentuk oleh 

                                                 
6 Deddy Iskandar, Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter Profesional, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya), hal. 27. 
7 Askurifai Baksin, Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktik, (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2006), hal. 3.   
8 Morisson, Jurnalistik Televisi, Mutakhir, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 2. 
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pertautan antara komponen-komponen dalam sistem organisasi dan institusi 

media televisi seperti gaya penyiar, teknologi, modal, profesionalisme, pasar, 

dan idiologi.9 Dalam perkembangannya, stasiun televisi dituntut untuk dapat 

memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Di mana dalam format mata 

acara dan materi berita yang disajikan memuat isu kedaerahan untuk tujuan 

pembangunan daerah. Artinya, jika melihat pasar televisi lokal maka muatan 

berita mengangkat budaya, pendidikan, dan pertanian. Dalam pandangan 

Morisson standar prioritas dalam memilih berita adalah berita lokal.10 Artinya, 

dalam memproduksi siaran, TV lokal harus banyak menggali potensi dari 

daerah yang bersangkutan. Jangan sampai materi siaran hanya meniru gaya 

TV nasional, sehingga tidak ada perbedaan antara TV lokal dan nasional. 

Padahal tujuan pendirian TV lokal adalah untuk menonjolkan budaya daerah 

setempat.11  

       Dengan munculnya berbagai stasiun televisi lokal di Indonesia 

khususnya di Kabupaten Lamongan, maka masing-masing stasiun televisi di 

luar Kabupaten Lamongan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian 

pemirsa dengan menyajikan program-program acara yang menarik sehingga 

terjalin kedekatan antara stasiun televisi dengan khalayaknya (audience) yang 

terdiri dari lapisan sosial-ekonomi yang beragam. Kredibilitas suatu stasiun 

televisi sebagian besar ditentukan oleh kualitas berita yang ditampilkan. 

       Citra TV dengan TV nasional perbedaanya tidak terlalu banyak, 

banyak juga kesamaanya, perbedaanya TV lokal banyak mengangkat 
                                                 

9 Askurifai Baksin, Op. Cit, hal. 64.  
10 Morisson, Op. Cit, hal. 40. 
11 Web Site: http//atvli.com, Tanggal 16 Juli 2009.  
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peristiwa/ kejadian di daerah Lamongan dan sekitarnya.12 Masalah tersebut 

mendasari keinginan untuk mengatahui bagaimana proses produksi berita Info 

Lamongan yang menyajikan peristiwa /kejadian di wilayah Lamongan serta 

bayak mengupas tentang pendidikan, budaya, dan pertanian. Mengingat media 

massa tidak hanya sebagai sarana informasi tetapi juga merupakan sarana 

sosialisasi nilai-nilai budaya lokal. Disinilah pentingnya peran media massa 

dalam pembangunan. Sebagaimana menjadi visi stasiun Citra TV yaitu : 

1. Menjadikan Citra TV sebagai etalase budaya Lamongan. 

2. Menjadikan Citra TV sebagai stasiun televisi lokal menjembatani tempat 

wisata dan pendidikan serta info masyarakat kreatif. 

 

C. Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menyusun 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana Proses Produksi Berita Info Lamongan Di 

Stasiun Citra TV? 

 

D. Tujuan Penelitian 

            Tujuan penelitian dari penelitian yang berjudul: Proses Produksi Berita 

Info Lamongan adalah untuk mengetahui bagaimana proses produksinya yang 

dimulai dari pemilihan materi/ sumber berita, proses peliputan, penulisan 

naskah, editing, sampai on air. 

 

                                                 
12 Web Site: http//Citratelevisilamongan.com,  Tanggal 11 November 2009. 
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E.  Kegunaan Penelitian 

            Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 

menjadi bahan pemikiran dalam mengembangkan kontribusi bagi penulis 

sendiri dan bagi pihak Citra TV untuk dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas mutu program beritanya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dibidang penayangan berita dan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang jurnalistik televisi. 

 

F.  Kajian Pustaka 

            Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada 

sebelumnya maka penulis mengadakan penulusuran terhadap penelitian-

penelitian yang ada sebelumnya di antaranya sebagi berikut: 

1. Skripsi yang disusun oleh Dewi Lestari fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Strategi Production House Plat AB.13 

Skripsi ini mengungkap tentang bagaimana strategi Production House Plat 

AB dalam memproduksi acara-acara televisi yang ditayangkan di RBTV 

Yogyakarta meliputi obral, girl power, Plat AB Quiz, Ustad Gawat 

Darurat, Cakruk, Musik Mania, dan salam Plat AB. Metode yang 

digunakan bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini dalam 

                                                 
13 Dewi Lestari, Strategi Production House Plat AB, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN 

Sunan Kalijaga, 2008).  
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memproduksi acara-acara televisi sesuai dengan SOP (Standard 

Operational Procedur) yang meliputi pre produktion planning (production 

house Plat AB melakukan meeting produksi di tahap awal), set up and 

rehearsal (peralatan syuting produksi production house Plat AB seperti 

tata dekorasi, lampu, microphone dan peralatan pendukung produksi 

lainnya selalu sand by serta siap pakai di studio dan latihan naskah 

dilakukan bagi para pengisi acara serta tim produksi untuk menghasilkan 

angle gambar yang berkualitas, production (Production House Plat AB 

memproduksi live dengan format talk show, post production melakukan 

evaluasi terhadap hasil produksi acara-acara baik dari segi editing, 

ilustrasi, sound efek dan lain sebagainya.14 

2. Skripsi yang disusun oleh Ariyani Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Jogja yang berjudul Acara Berita “Seputar Jogja” Di Jogja TV, skripsi ini 

membahas tentang program berita “seputar jogja” dan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana metode ini dilengkapi 

juga dengan data statistik yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 

kedekatan analisis isi. Dengan data statistik tersebut akan dihitung jumlah 

item berita berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan. Variabel 

tersebut seperti lead, struktur berita dan sumber berita.15   

3. Skripsi yang disusun oleh Chomsatun Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga Jogja yang berjudul Proses Produksi Program Mimbar Islam Di 

Stasiun Ratih TV Kebumen, skripsi ini membahas tentang televisi lokal 
                                                 

14 Ibid.  
15 Ariyani, Acara Berita “Seputar Jogja’’ Di Jogja TV, (Yogyakarta :Fakultas Dakwah 

UIN Sunan Kalijaga, 2008).  
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(Ratih TV) dalam menerapkan produksi program mimbar islam. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan sistem produksi program mimbar islam di 

Ratih TV dilakukan melalui program siaran agama islam baik yang 

bersifat harian, mingguan maupun tahunan.16 

4.  Skripsi yang disusun Funky Sofia Alwi Fakultas Dakwah UIN Jogja yang 

berjudul Strategi Pencarian Berita pada majalah Suara Muhammadiyah, 

skripsi ini membahas tentang reportase gambaran umum tentang cara 

pencarian berita yang dilakukan oleh wartawan majalah Suarah 

Muhammadiyah.17  

        Adanya penelitian-penelitian yang membahas tentang proses produksi 

berita khususnya di televisi, hanya dijadikan bahan acuan dalam penelitian 

yang penulis lakukan.  

 

G.  Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan Tentang Jurnalistik Televisi      

         Jurnalistik dapat diartikan sebagai proses penulisan dan 

penyebarluasan informasi berupa berita, feature, dan opini melalui media 

massa.18 Ilmu jurnalistik adalah ilmu yang mempelajari keterampilan 

seseorang dalam mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah 

informasi yang mengandung nilai berita menjadi karya jurnalistik, serta 

menyajikannya kepada khalayak. Sedangkan proses jurnalistik adalah 

                                                 
16 Chomsatun, Proses Produksi Program Mimbar Islam Di Stasiun Ratih TV Kebumen, 

(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
17 Funky Sofia Alwi, Strategi Pencarian Berita pada majalah Suara Muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007).  
18 Askurifai Baksin, Op. Cit, hal. 50. 
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setiap kegiatan mencari, mengumpulkan, menyeleksi dan mengolah 

informasi yang mengandung nilai berita, serta menyajikannya kepada 

khalayak. Sedangkan karya jurnalistik adalah uraian fakta atau pendapat 

yang mengandung nilai berita, dan menjelaskan masalah hangat yang 

sudah disajikan kepada khalayak. 

         Dalam wilayah media elektronik seperti televisi, informasi atau 

berita yang disampaikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab dari 

penggunaan frekuensi bebas yang dimiliki publik. Untuk menjaga 

semangat ini, informasi atau berita yang disampaikan harus memenuhi 

berbagai kualitas seperti keakuratan, kelengkapan, keadilan, dan 

keberimbangan.19 

2. Tinjauan Tentang Berita 

a. Pengertian Berita 

            Berita merupakan proses kerja jurnalistik. Berita adalah uraian 

tentang peristiwa, fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai 

berita, dan yang sudah disajikan melalui media massa periodik, 

peristiwa yang diliput reporter harus memiliki nilai jurnalistik atau 

nilai berita (news values) sehingga laporannya menjadi layak siar (fit to 

broadcast). Nilai berita menjadi tolak ukur layak tidaknya sebuah 

peristiwa atau fakta diliput dan dilaporkan.  

                                                 
19 Tim Redaksi LP3S, Jurnalisme Liputan 6, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006), 

hal. 35. 
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Secara umum, sebuah kejadian bisa disebut mempunyai nilai 

berita jika mempunyai unsur-unsur:20 

1.   Penting (signifikan) 

Penting (signifikan) adalah kejadian itu mempunyai potensi 

menjadi perhatian khalayaknya, entah itu pembaca, pendengar atau 

pemirsanya. Sebab kejadian itu baik sekarang ataupun dimasa yang 

akan datang, barang kali akan mempunyai akibat atau pengaruh 

terhadap kehidupan khalayaknya. Baik pengaruh yang bernilai 

positif maupun pengaruh yang negatif. 

2.   Unsur Kebaruan (Up to date)   

             Peristiwa terbaru, sedang atau bahkan baru saja terjadi. 

Artinya kejadiannya masih berlangsung, sehingga kejadian tersebut 

perlu untuk secepatnya diketahui oleh khalayaknya. Pentingnya 

nilai aktual ini disebabkan berita senantiasa harus membawa 

sesuatu yang baru, segar dan bermanfaat. Biasanya, dalam sebagian 

kasus kejadian-kejadian yang tenggang waktunya semakin dekat 

dengan waktu deadline mempunyai nilai berita yang semakin 

tinggi. Bagi media televisi, nilai kebaruan ini merupakan nilai 

terpenting karena televisi dalam menyajikan berita harus memiliki 

sifat kesegaran (Immediacy).  

 

 

                                                 
20 Haris AS Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2005), hal. 80. 
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3.   Unsur Kedekatan (Proximity) 

               Unsusr kedekatan (Prioximity) maksudnya adalah kejadian 

tersebut mempunyai skala jarak yang berada didalam lingkaran  

atau jangkuan perhatian khalayak. Sehingga sebuah kejadian 

dipandang mempunyai nilai berita tidak terbatas sekedar 

mempunyai nilai kedekatan secara geografis, tetapi bisa juga ada 

nilai kedekatan emosional maupun rasional khalayaknya. 

4.   Terkenal (Prominance) 

             Terkenal yaitu akrabnya peristiwa dengan khalayak. 

Artinya, kejadian tersebut berkaitan dengan hal-hal yang terkenal 

di masyarakat. Bukan sekedar menyangkut orang-orang terkenal 

atau public figure tetapi juga benda-benda, tempat-tempat atau 

hewan-hewan atau segala sesuatu yang amat dikenal di masyarakat. 

Aspek prominance atau terkenal ini memang digemari, karena 

masyarakat sebelumnya sudah kenal dan mempunyai persepsi 

tertentu terhadap keadaan. Sehingga namanya sudah ada dalam 

memori masyarakat. 

5.   Unsur Kemanusiaan (Human interest) 

             Unsur Kemanusiaan (Human interest) artinya kejadian-

kejadian yang dituliskan mempunyai kemungkinan untuk 

menggugah perasaan kemanusiaan khalayaknya. Kejadian-

kejadiannya menggambarkan aspek yang menonjolkan sisi-sisi 

yang bersifat manusia didalam upayanya menjalani kehidupannya. 
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Ciri pokok dari nilai berita human interest sebenarnya bukan 

ditentukan oleh kejadiannya, tetapi lebih kepada visi terhadap 

kejadian atau realitas serta cara penulisannya. 

6.   Tidak Biasa (Unusul) 

               Tidak Biasa (Unusul) artinya ada satu kejadian yang 

menyimpang, atau tidak sebagaimana kejadian sebelumnya. Dalam 

skala besar dapat di sebut sebagai sensasi. Jadi kejadian-kejadian 

yang di luar kebiasaan sangat penting untuk diperhatikan, 

disamping mempunyai nilai informatif, barangkali merupakan awal 

untuk mengungkap sesuatu yang lebih mendasar atau penting 

untuk disampaikan kepada khalayak. 

7.  Besarnya Kejadian (Magnitude)     

 Besarnya Kejadian (Magnitude) yaitu seberapa luas 

pengaruh suatu peristiwa bagi khalayak. Artinya kejadian itu 

merupakan kejadian yang skala/ ukuranya cukup besar baik secara 

kuantitatif. Biasanya kejadian-kejadian itu merupakan gejala yang 

umum terjadi di masyarakat atau sesuatu yang biasa tetapi 

melibatkan jumlah yang cukup besar atau adanya perubahan-

perubahan angka yang cukup bermakna. 

 Unsur magnitude ini merupakan bagian yang terpenting 

didalam menguraikan fakta, sehingga akan melengkapi suatu 

laporan berita menjadi utuh dan informatif. Kurang lengkapnya 

data atau tidak adanya perbandingan, disamping akan menurunkan 
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kualitas beritanya juga akan mengecewakan khalayaknya. Sebab 

hal itu akan mengakibatkan data dari berita itu tidak memberikan 

gambaran dari suatu fenomena di masyarakat atau realitas yang 

sebenarnya terjadi. 

8.   Konflik  

            Konflik yang terjadi dapat menjadi nilai berita yang tinggi 

karena konflik adalah bagian dalam kehidupan. Konflik dapat 

terjadi antara orang-perorang ataupun kelompok maupun antar 

negara. 

9.   Nilai Berita lainnya 

            Sebenarnya unsur-unsur nilai berita sangat beragam, 

terutama menyangkut istilah-istilahnya atau berdasarkan sistem 

filsafat sosial dan struktur masyarakat. Istilah-istilah yang berbeda 

itu barangkali konsepsinya sama, tetapi cara melihatnya berbeda. 

Setiap negara atau mungkin berbeda-beda dalam memberikan 

muatan tentang nilai berita. Ada tiga kategori negara-negara di 

dunia masing-masing berbeda dalam unsur nilai beritanya. 

Misalnya, negara kapital akan memandang sebuah kejadian 

mempunyai nilai berita jika mengandung unsur aktualitas, 

proximity, tokoh, makna penting ideologis, perhatian partai, 

tanggung jawab sosial, pendidikan dan perhatian manusia. Negara-

negara berkembang melihatnya dengan unsur-unsur aktualitas, 
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proximity, personal interest, pembangunan, tanggung jawab sosial, 

integrasi nasional, dan pendidikan. 

          Perbedaan nilai berita di sejumlah negara tersebut 

mempunyai alasan dan logika yang berbeda, sesuai dengan 

kepentingan dan keperluan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai 

pokok yang berkembang ataupun akan dikembangkan bersama-

sama. Karena adanya perbedaan nilai pokok itulah yang 

menjadikan beberapa negara kadang berurusan dengan pers atau 

media massa, terutama yang berasal dari negara kapitalis. 

b. Jenis Berita 

          Dalam dunia jurnalistik, berita di televisi dapat dikategorikan 

dalam beberapa jenis yaitu straigh news, depth news, investigation 

news, interpretatif news, opinion news, dan sebagainya.21 

1.  Straigh news adalah jenis berita mengenai laporan langsung dan 

suatu peristiwa. 

2.  Depth news merupakan berita mendalam. Reporter menghimpun 

informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri 

sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. 

3.  Investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan 

penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita jenis ini 

biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. 

                                                 
21 Askurifai Baksin, Op.Cit, hal. 86-94. 
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4.  Interpreatif news adalah berita yang dikembangkan dengan 

pendapat atau penelitian wartawan berdasarkan fakta yang 

ditemukan. Berita interpreatif biasanya memfokuskan sebuah isu, 

masalah, atau peristiwa kontrovesial. 

5.  Opinion news merupakan berita mengenai pendapat seseorang. 

Seperti pejabat, para ahli tentang suatu hal. 

6 . Comprehensip news adalah laporan tentang fakta yang bersifat 

menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. 

c. Format Berita 

       Format berita yaitu bagaimana suatu berita itu ditampilkan 

atau disajikan. Dalam program berita televisi dapat disajikan dalam 

beberapa bentuk diantaranya:22 

1.  Reader adalah format berita singkat yang disampaikan presenter 

tanpa didukung gambar (video). 

2.  Voice Over adalah format berita dengan video yang keseluruhan 

narasinya mulai dari intro hingga kalimat terakhir dibacakan oleh 

presenter. 

3.  Grafis adalah format berita yang biasanya digunakan jika sebuah 

berita penting baru saja terjadi dan stasiun televisi belum mendapat 

akses untuk mengambil gambar dan merekamnya. Untuk 

menggantikan gambar yang belum ada maka digunakan grafis. 

                                                 
22 Morisson, Op. Cit, hal. 127. 
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4.  Paket adalah format berita yang bersifat komprehensif dengan intro 

dibacakan presenter, sedangkan naskah paket dinarasikan sendiri 

oleh reporter atau pengisi suara. 

5.  Laporan langsung atau Live Event merupakan siaran langsung 

mengenai suatu peristiwa penting. 

6.  Breaking news adalah berita yang mulai terjadi ketika suatu 

program siaran berita masih berlangsung. 

7.  Live studio merupakan berita yang diperoleh dari wawancara 

dengan narasumber di studio. 

8.  Format Stand Up adalah reporter berbicara dengan mengarahkan 

diri menghadap kekamera dari tempat lokasi siaran langsung atau 

sebagai salah satu bagian dalam paket beritanya. 

d. Bahasa Berita 

          Bahasa adalah sistem ungkapan melalui suara yang 

dihasilkan oleh pita suara manusia yang bermakna, dengan satuan-

satuan utamanya berupa kata-kata dan kalimat, yang masing-masing 

memiliki kaidah-kaidah pembentuknya.23 Menurut Mc Luhan, setiap 

media memiliki tata bahasa sendiri. Media merupakan perpanjangan 

dari alat indra. Setiap tata bahasa media memiliki kecenderungan 

(bias) pada alat indra tertentu. Karena media bias pada alat indra 

tertentu, media mempunyai pengaruh yang berbeda pada perilaku 

manusia yang menggunakannya. Dalam hal ini Mc Luhan berpendapat 

                                                 
23 Askurifai Baksin, Op. Cit,  hal. 67. 
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bahwa televisi akan melahirkan desa dunia (global village), dimana 

orang-orang diseluruh dunia berbagi pengalaman dan gagasan secara 

serentak. Televisi juga merangsang seluruh alat indra kita, mengubah 

persepsi kita, dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita.24 

          Bahasa televisi memiliki ciri yang khas, karena memadukan 

kata-kata, suara serta gambar bergerak secara bersamaan dan seketika. 

Berita televisi ditanggapi dalam dua perspektif yaitu perspektif 

semantik secara leksikaloral dan perspektif dramatik secara visual. Apa 

yang disebut pertama menunjukkan pada efek kata-kata, sedangkan 

apa yang disebut kedua menyentuh efek gabungan gambar dan suara.25 

Kedua hal inilah yang membedakan penyajian berita di radio atau 

media massa periodik lainnya. 

        Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang memiliki sifat singkat, 

padat, sederhana, jelas, dan menarik. Pada prinsipnya bahasa 

jurnalistik tunduk pada kaidah bahasa baku agar dapat dipahami oleh 

semua golongan masyarakat secara umum. Baik secara ekonomi, 

sosial, geografis maupun kultur. Pemakaian bahasa yang sederhana 

dan tidak bertele-tele sangat dianjurkan. Menurut teori jurnalistik, pada 

dasarnya bahasa jurnalistik harus menarik serta harus benar dan baik. 

Penggunaan bahasa dalam berita televisi juga merujuk pada konteks 

masyarakat sebagai pemirsa di mana stasiun televisi tersebut dapat 

diterima atau ditonton. 
                                                 

24 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 
248-249. 

25 Haris AS Sumadria, Op. Cit, hal. 6. 
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        Dalam berbagai bentuknya bahasa jurnalistik televisi dapat 

dibedakan dengan bahasa jurnalistik media massa lainnya seperti surat 

kabar, radio, tabloid ataupun internet. Namun demikian terdapat 

kesamaan yang menjadi ciri utama untuk semua media massa berkala 

yaitu sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jerni, menarik, demokratis, 

populis, logis, grametikal, menghindari kata tutur, menghindari kata 

dan istilah asing, pilihan kata yang tepat, mengutamakan kalimat aktif, 

menghindari kata atau istilah teknis, tunduk kepada kaidah etika.26  

      Dalam dunia penyiaran televisi, ragam bahasa yang 

digunakan selain bahasa formal juga bahasa tutur (informal). Namun, 

bahasa tutur lebih sering digunakan. Bahasa tutur harus baik, tetapi 

tidak perlu benar. Menurut Julian Haris, Kelly Leiter dan Stanley 

Johnson bahwa dua teknik penulisan yang penting menandai 

perbedaan antara berita untuk radio televisi serta berita yang ditulis 

untuk surat kabar yaitu pertama, konstruksi dan kedua bahasa formal 

yang digunakan. Beberapa pertimbangan dalam menyusun naskah 

karya jurnalistik penyiaran televisi adalah:27 

1. Pilih kata yang tepat dan pendek 

2. Hilangkan kata yang mubazir 

3. Gunakan kalimat aktif 

4. Hindari penggunaan kata-kata asing 

5. Jangan menggunakan kalimat klise pada awal naskah 

                                                 
26 Ibid, hal. 14-20. 
27 Askurifai Baksin, Op. Cit, hal. 72-73. 
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6. Hindari kalimat majemuk 

           Semua itu hanya mungkin terjadi, apabila bahasa televisi 

benar-benar informatif, komunikatif, persuasif, dan sekaligus atraktif. 

Inilah yang disebut sebagai gaya pesan. Yaitu berkaitan dengan 

kemampuan pengelolah televisi dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak pemirsa agar mudah dipahami dan dimengerti.28  

e.  Materi Berita 

           Terdapat beberapa jenis materi berita yang dapat ditayangkan 

dalam suatu program berita. Ada banyak kejadian dimasyarakat yang 

dapat diberitakan tentang masalah yang berpengaruh dalam kehidupan 

bermasyarakat diantaranya:29  

1. Ekonomi. Berita-berita ekonomi dan keuangan cukup menarik 

perhatian pemirsa, mengingat implikasi ekonomi mempunyai 

dampak yang luas dimasyarakat. 

2. Keadaan darurat. Berita-berita seperti gempah bumi, perang, 

kerusuhan, kejahatan, kebakaran, atau kecelakaan. Tipe berita 

seperti ini akan menarik perhatian serta menimbulkan 

kekhawatiran pemirsa. 

3. Pemerintahan. Keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi 

hidup masyarakat merupakan berita yang menarik. Keputusan-

keputusan itu memiliki implikasi bagi kehidupan masyarakat. 

                                                 
28 Haris AS Sumadiria, Op. Cit, hal 7. 
29 Morisson, Op. Cit, hal. 35. 
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4. Kesehatan. Berita tentang kesehatan merupakan masalah penting 

bagi khalayak karena menyangkut hidup dan mati. 

5.  Pendidikan  

6.   Musim dan Trend                     

7.   Cuaca  

8.   Olahraga  

9.   Sosial-Politik  

10. Berita Hiburan 

f.   Sumber Berita 

         Sumber berita adalah asal mula berita. Wartawan atau 

reporter harus mencari peristiwa, pendapat atau masalah hangat atau 

masalah unik ditengah masyarakat setiap hari untuk dilaporkan kepada 

khalayak melalui media massa periodik. Sumber berita harus dapat 

dipercaya sebab berita adalah uraian fakta yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Adapun sumber berita itu dapat diperoleh 

antara lain:30 

1.  Kantor berita  

2. Press release, biasanya disediakan oleh mereka-mereka yang sedang 

melakukan promosi melalui berita baik lembaga pemerintah, 

perusahaan, atau organisasi yang sedang punya kegiatan atau ide 

untuk publikasi. Press release memberikan informasi tentang 

berlangsungnya suatu kegiatan.  

                                                 
30 Deddy Iskandar Muda, Op. Cit, hal. 79.  
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3.   Koresponden atau Freelance  

4.  Tokoh masyarakat atau public figure  

5.   Pengumuman pemerintah 

6.   Siaran langsung (reportase) radio dan televisi  

             Sumber berita dapat berasal dari orang ataupun benda-benda. 

Siapapun yang bisa memberikan informasi kepada wartawan 

dikategorikan sebagai sumber berita. Peristiwa yang diliput harus 

objektif dan mempunyai nilai jurnalistik. Peristiwanya sendiri secara 

garis besar terbagi dua yaitu:31 

a. Peristiwa yang diduga terjadi 

b. Peristiwa yang tidak terduga kejadiannya. 

3. Reportase atau Hunting Berita      

             Proses kerja jurnalistik dalam proses hunting berita sehingga 

menjadi berita yang layak siar sangat kompleks dengan melibatkan banyak 

jenis keahlian seperti:32 

a. Juru kamera 

b. Editor gambar  

c. Reporter  

d. Ahli grafis. 

           Di dalam sebuah reportase paling sedikit melibatkan dua orang 

yaitu reporter dan kameramen. Seorang reporter harus dapat 

                                                 
31 Asep Syamsul M Ramli, Jurnalistik Praktis, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 

hal. 8. 
32 Morisson, Op. Cit, hal.8. 
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mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan akurat agar dapat 

dilaporkan menjadi sebuah berita yang bermanfaat bagi khalayak. 

1.   Pemahaman Reportase 

         Reportase adalah proses seorang reporter menggali, 

mengumpulkan dan mengolah fakta kejadian di lapangan, untuk 

kemudian menuliskan laporannya untuk menjadi bahan berita. 

Reportase merupakan proses yang mengawali pencarian materi berita. 

Jadi, berhasil tidaknya seorang reporter dalam mendapatkan berita 

ditentukan dalam proses ini. Ada beberapa variabel yang harus 

diperhatikan oleh seorang reporter ketika terjun kelapangan yaitu:33 

a.  Kejadian yang terancana atau tidak terencana. 

b.  Tempat kejadian yang dikenali atau tidak dikenali (asing). 

c.  Topik kejadian yang sudah disiapkan atau topik yang berbeda. 

d. Tokoh penting yang kehadirannya sudah diantisipasi atau tokoh 

marginal yang kehadirannya tidak diperkirakan. 

e.  Mengikuti angle yang dimunculkan atau mencari kemungkinan 

lain. 

f. Memberikan konteks berita yang tampak dipermukaan atau 

mengubah ke konteks yang lainnya. 

g.  Mengambil acuan realitas psikologis atau realitas sosiologis. 

Pilihan-pilihan terhadap variabel tersebut di atas 

memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam proses 

                                                 
33 Askurifai Baksin, Op. Cit, hal. 141.  
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reprotasenya sehingga hasilnyapun berbeda, dan kemungkinan 

terjadinya itu sangat besar. Itu merupakan salah satu sebab profesi 

dalam jurnalistik memerlukan kemampuan intelektual yang memadai. 

Sebab semua variabel tersebut memberikan kemungkinan seorang 

reporter mengolah fakta kejadian yang ada. Maka sebaiknya seorang 

reporter sebelum terjun ke lapangan sudah mempunyai gambaran 

tentang topik, kejadian, narasumber dan acuan realitasnya. 

         Dari segi substansi atau jenis peristiwa, reportase bisa 

dilakukan dengan dua cara yaitu:34 

Pertama : Beat sistem yaitu sistem pencarian dan pembuatan bahan 

berita yang mengacu pada bidang liputan, yaitu meliputi peristiwa 

dengan mendatangi secara teratur instansi pemerintah atau swasta, atau 

tempat-tempat yang dimungkinkan munculnya peristiwa, informasi, 

atau hal-hal yang bisa menjadi bahan berita. 

Kedua : Follow up system yaitu teknik meliputi bahan berita dengan 

menindak lanjuti berita yang telah muncul. 

4.   Formula Penulisan 

           Setiap reporter berusaha melengkapi reportasenya di lapangan 

kejadian. Standar minimal untuk mampu menggali dan mengumpulkan 

fakta kejadian dengan formulasi 5W + 1H yaitu what (apa), where 

(dimana), who (siapa), when (kapan), why (mengapa) dan how 

                                                 
34 Asep Syamsul M Ramli, Op. Cit, hal. 8-9. 
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(bagaimana).35 Pola tersebut dipakai dalam penulisan berita di stasiun 

televisi. Namun karena karakter televisi yang memiliki unsur visual maka 

perlu adanya formula lain agar lebih mudah bagi pemirsa. Pendekatan ini 

dengan Easy Listening Formula. Ada beberapa formula yang perlu 

diperhatikan diantaranya:36 

a.   Ketepatan (Accuracy) 

Penulisan berita harus sesuai dengan konteks permasalahan. 

Begitu juga semua data yang dihimpun sebagai bahan penulisan di 

lapangan juga harus tepat. 

b.  Singkat (Brevity) 

Penulisan berita pada media elektronik harus singkat karena 

daya ingatan manusia yang terbatas. 

c.  Jelas (Clarity) 

Informasi yang disampaikan jangan sampai membingungkan 

pemirsa. 

d.  Simplicity 

Karena penonton televisi terdiri dari berbagai macam 

golongan sosial dan budaya maka seorang reporter tidak perlu menulis 

sesuatu yang terlalu ilmiah dengan berusaha menghindari istilah-istilah 

yang asing di telingah pemirsa. 

 

 

                                                 
35 Askurifai Baksin, Op. Cit, hal. 84.  
36 Haris AS Sumadiria, Op. Cit, hal. 116.  
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e.  Kejujuran (Sincerity) 

Informasi yang disampaikan harus subjektif mungkin dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

        Dalam teori jurnalistik berita yang diperoleh kemudian disajikan 

dalam formula piramida terbalik karena fakta dalam bentuk berbagai 

peristiwa sangat banyak, sedangkan waktu yang dimiliki seorang jurnalis 

sangat terbatas. Formula penulisan piramida terbalik berarti pesan berita 

disusun secara deduktif. Kesimpulan dinyatakan terlebih dahulu kemudian 

disusul penjelasan. Paragraf pertama dimulai dari berita yang terpenting, 

cukup penting dan tidak penting. Penulisan dengan formula piramida 

terbalik ini dilakukan agar dapat memudahkan khalayak atau pemirsa, 

memudahkan reporter dan editor memotong bagian-bagian berita yang 

dianggap kurang penting, serta memudahkan jurnalis dalam menyusun 

pesan berita menurut rumus baku.37 

5. Rundown 

        Rundown adalah susunan atau urutan berita yang akan 

ditayangkan pada suatu program berita. Susunan rundown disusun 

berdasarkan urutan penayangan dalam suatu program berita. Susunan 

rundown disusun berdasarkan urutan penayangan dalam suatu program 

berita dan menjadi semacam skenario yang berisikan hal-hal apa saja yang 

akan dilakukan pada suatu program berita.38  

                                                 
37 Askurifai Baksin, Op. Cit, hal. 84.   
38 Morisson, Op. Cit,  hal. 260. 
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        Susunan atau urutan berita yang telah direncanakan dapat 

berubah setiap saat. Rundown direncanakan dalam rapat redaksi. Susunan 

rundown dari suatu program berita sangat ditentukan oleh penilaian 

produser acara (show producer) terhadap suatu berita (news judgement).39 

Berita dalam rundown disusun berdasarkan skema “puncak dan lembah” 

(peaks and valleys). Berita-berita terpenting atau paling menarik berada 

pada awal dan akhir dari segmen berita, sedangkan berita yang kurang 

menarik berada di tengah segmen berita. Konsep tersebut diterapkan 

dalam upaya menahan perhatian penonton agar terus mengikuti program 

berita yang ditayangkan. Dalam konsep ini, berita-berita kuat 

didistribusikan secara merata pada setiap segmen dalam rundown. 

6. Produksi Berita   

a.   Defenisi produksi berita  

           Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan 

menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Produksi juga berarti 

proses untuk mengeluarkan hasil atau penghasilan.40 Pada hakekatnya 

produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah atas faktor-

faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan 

manusia. 

       Dalam hal ini penyuntingan data, penyuntingan gambar dan 

penyuntingan materi berita pesan, merupakan tahapan dalam produksi 

berita sebelum berita tersebut siap disiarkan (fit to broadcast). 
                                                 

39 Ibid. 
40 Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet pertama edisi III, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), hal. 896. 
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Penyuntingan atau editing data merupakan proses pemilihan adegan 

yang akan dipakai sebagai bahan berita. Proses tersebut bertujuan 

membentuk kesinambungan antara naskah yang dibuat oleh reporter 

dengan gambar yang diambil oleh kameramen dilapangan. 

Kesinambungan tersebut dimaksudkan untuk membentuk singkronisasi 

naskah dan gambar agar berita yang disajikan dapat menggambarkan 

realitas yang terjadi. 

b.  Proses dan tahapan produksi 

Proses produksi adalah seluruh rangkaian kegiatan liputan 

(shooting) baik di studio ataupun di lapangan terhadap paket produksi 

yang mengandung cerita yang dihasilkan oleh suatu kelompok kerja 

produksi.41 

           Untuk melaksanakan suatu produksi acara televisi dibutuhkan 

tahapan-tahapan yang direncanakan secara cermat baik untuk 

pengambilan gambar, suara dan aspek lainnya. Adapun tahapan-

tahapan dalam memproduksi suatu acara televisi yaitu:42 

1.  Perencanaan peliputan 

2.  Proses liputan di lapangan dan penulisan naskah oleh reporter 

3.  Editing naskah oleh editor 

4.  Proses dubbing dan editing gambar 

5.  On air. 

                                                 
41 JB Wahyudi, Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1992), hal. 75. 
42 Elvi. Modul, Produksi Siaran Televisi, 2006. 
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Penyuntingan data, penyuntingan gambar dan penyuntingan 

materi pesan, merupakan tahapan dalam produksi berita sebelum 

berita tersebut siap untuk ditayangkan (on air). Proses dan tahapan 

ini akan menentukan dalam menghasilkan berita yang berkualitas 

dan layak siar (fit to broadcast).  

          Untuk penyuntingan gambar, ada beberapa unsur yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan visual penunjang materi berita, 

yaitu: 

a.  News Value 

Seleksi didasarkan pada kandungan nilai berita yang 

terdapat dalam peristiwa. 

b.  Personal 

Seleksi didasarkan pada bentuk, sikap, gerakan tubuh, 

aktifitas, dan ekspresi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. 

c.  Situation 

Seleksi didasarkan pada latar belakang peristiwa. 

d.  Technical 

Seleksi didasarkan pada ketepatan penerapan teknik 

pengambilan gambar oleh kameramen. 

e.  Contekstual 

Seleksi didasarkan pada komposisi setelah tampak di 

layar, hubungan dengan topik atau materi yang diangkat. 
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f.  Photogenic 

Seleksi didasarkan pada estetika, artistik, realisme, dan 

hubungan ketiga unsur tersebut. 

7.   Teknik Penyajian Berita Televisi  

               Penyajian berita merupakan teknik yang digunakan suatu stasiun 

televisi dalam menayangkan atau menyiarkan suatu program berita. Ada 

beberapa teknik penyajian berita yang dikenal untuk siaran berita televisi, 

yaitu:43 

a.   Piramida 

Merupakan teknik penyajian berita dengan cara menyajikan 

berita dari yang kurang penting menuju berita yang terpenting. 

b.   Piramida terbalik (Interved piramyd) 

Merupakan teknik penyajian berita dengan cara menyajikan 

berita dari item berita yang terpenting menuju item berita yang kurang 

penting. Berita disajikan dengan menampilkan Lead  sebagai pembuka 

berita. 

c.   Kronologis 

Merupakan teknik penyajian berita dengan cara meyusun 

suatu berita dalam urutan waktu (kronologis). Setiap item berita 

memiliki bobot yang sama. 

 

 

                                                 
43 Ibid. 



 32 

d.  Teknik ROSS 

Teknik penyajian dengan sistem ROSS adalah teknik 

penyajian berita yang dilakukan oleh reporter dengan empat cara 

yaitu :44 

1.  Reporter On The Spot and On The Screen 

Pada saat menyajikan berita seorang reporter berada ditempat 

kejadian peristiwa dan muncul di layar televisi. 

2.  Reporter On The Spot and Off The Screen 

Reporter berada lokasi kejadian pada saat meliput berita, tetapi 

dalam penyajian berita reporter tidak muncul di layar televisi. 

3.  Reporter Off The Spot and On The Screen 

Reporter tidak di lokasi kejadian, tetapi reporter muncul di layar 

seakan-akan ada di lokasi kejadian. 

4.  Reporter Off The Spot and Off The Screen 

Reporter tidak muncul di layar televisi dan tidak berada di lokasi 

kejadian pada saat terjadinya suatu peristiwa. 

 

H. Metode Penelitian  

Kata metode berasal dari bahasa yunani “methodos“yang mempunyai 

arti jalan atau cara yang teratur dan sistematik untuk pelaksanaan sesuatu.45 

                                                 
44 Ibid.  
45 Ahmad Maulana, dkk, Kamus Ilmia Lengkap, (Yogyakarta: Absolut), hal. 306. 
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Maka metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmiah 

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta-fakta.46 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata atau 

lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.47 Pendekatan ini dipilih 

untuk mendapatkan data kualitatif yang objektif dan mendalam yang nantinya 

data hasil penelitian tersebut dapat disajikan secara deskriptif sehingga temuan 

hasil penelitian tersaji secara urut, detail dan mendalam. Sedangkan tipe 

penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, di mana peneliti 

mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam 

terhadap subjek penelitian. 

1. Sumber Data dan Fokus Penelitian  

a.   Sumber data 

            Sumber data atau subjek penelitian adalah benda, hal atau orang 

tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.48 Sumber data 

dalam penelitian ini adalah informan yang akan dimintai informasinya 

tentang objek yang akan diteliti, yaitu kepala stasiun TV, redaktur 

pemberitaan, reporter, kameramen, editor dan anchor. Para informan 

tersebut yang akan dimintai keterangannya bagaimana proses produksi 

berita Info Lamongan. 

                                                 
46 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 

1981), hal. 16. 
47 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 

hal. 13. 
48 Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 

hal. 35. 
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b.   Fokus penelitian 

             Fokus penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti atau 

dianalisa. 49Adapun objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

tentang proses produksi berita Info Lamongan di stasiun Citra TV.  

2.  Metode Pengumpulan Data 

            Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

yang dipakai penulis untuk memperoleh data dan informasi dari 

sumbernya guna memperoleh data yang lengkap, tepat dan valid, maka 

penulis beberapa macam metode sebagai berikut: 

a.  Metode Observasi 

            Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan indera terutama pengamatan dan pendengaran. Observasi 

dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan terhadap gejala-gejala 

yang diselidiki dan juga dapat diartikan dengan pengamatan bebas.50 

Guna mendapatkan hasil yang lebih baik dari metode ini penulis 

menggunakan teknik observasi non partisipatif yaitu berperan untuk 

mengamati dan mencatat seluruh informasi yang diperlukan dalam 

penulisan ini. Dalam penelitian ini kegiatan observasi dimulai dari 

proses produksi, yaitu perencanaan peliputan, proses liputan, penulisan 

naskah, editing naskah, proses editing gambar dan on air. 

 

 

                                                 
49 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: YPFP UGM, 1981), hal. 4. 
50 Ibid, hal. 5. 
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b.  Metode Wawancara 

            Interview atau wawancara mengandung pengertian teknik dalam 

upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan 

proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Dalam 

penelitian ini akan diperoleh data tentang proses produksi berita. Data 

yang diperoleh dengan cara ini adalah dengan cara tanya jawab secara 

lisan dan bertatap muka secara langsung antara seseorang atau beberapa 

interviewer (yang diwawancarai).51 Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada subjek penelitian yang 

telah ditentukan sebelumnya yaitu bagian redaktur pemberitaan dan 

beberapa kerabat kerja produksi seperti produser, editor, penyiar, 

koordinator, reporter dan kameramen serta beberapa subjek penelitian 

yang mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini, salah satunya 

rekaman serta tulisan tanya jawab. Wawancara ini merupakan 

wawancara tatap muka antara peneliti dengan responden, dengan teknik 

wawancara mendalam.  

c.  Metode Dokumentasi  

            Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan 

pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Studi dokumentasi 

berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih 

dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat 

serta menafsirkannya serta menghubung-hubungkan dengan fenomena 

                                                 
51 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 72. 
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lain.52 Dalam penelitian ini data-data akan dikumpulkan sebagai data 

sekunder berupa dokumen penting yang berhubungan dengan sumber 

data penelitian ini dan juga gambaran umum tentang stasiun Citra TV 

dan berita Info Lamongan berupa foto, arsip, hasil rekaman berita, 

transkip acara TV, dan lainnya yang mendukung penelitian ini. 

3. Metode Analisis Data   

          Analasis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca, interpretasikan, dan diklasifikasikan.53 Dalam 

penelitian ini diperoleh data kualitatif dan dianalisis dengan metode 

analisis data deskriptif kualitatif. Data disajikan dalam sejumlah uraian 

ataupun deskripsi secara menyuruh dan objektif dengan melakukan 

penyederhanaan dari berbagai data yang didapatkan baik data dari hasil 

dokumentasi, wawancara, ataupun data hasil observasi yang nantinya 

diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

Klasifikasi yang dimaksud adalah pemilahan-pemilahan semua data yang 

lebih spesifik agar nantinya lebih mudah dituangkan dalam bagian-bagian 

bahasa tertentu di dalam skripsi ini sehingga lebih mudah dalam 

memahami dan memberikan interpretasi. Klasifikasi tersebut terdiri atas 

pemilihan materi berita, proses reportase, penulisan dan editing serta 

teknik penyajian berita. Dalam proses analisis data kualitatif menggunakan 

teknik analisis interaktif, yaitu melakukan interaksi antar sajian data, 

reduksi data dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data dalam 

                                                 
52 Ibid, hal. 77. 
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), hal. 202. 
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menjaga validitas data peneliti melakukan triangulation analysis, yaitu 

menganalisis jawaban subjek penelitian (sumber data) dengan meneliti 

autensitasnya berdasarkan data empiris yang ada. Peneliti melakukan 

kroscek terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil 

observasi dan dokumen yang ada dan selanjutnya dalam memberikan 

laporan, peneliti melakukan penafsiran-penafsiran berbagai data hasil 

analisis sebelumnya yang digunakan untuk merumuskan sebuah 

kesimpulan. 

          Dalam penelitian ini analisis data dilakukan terhadap data primer 

dan data sekunder dengan membangun penjelasan secara deduktif data 

lapangan yaitu memberikan penjelasan dari yang umum ke khusus yang 

dikategorikan dan disajikan secara deskriptif sehingga temuan hasil 

penelitian tersaji secara runtut, detail dan mendalam. Kesimpulan 

interpretasi dilakukan secara rasional dan objektif berdasarkan pada data 

yang diperoleh. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Proses produksi berita Info Lamongan di Stasiun Citra TV Lamongan 

melalui beberapa proses hingga siap on air. Sebelum melakukan produksi 

dibentuklah tim produksi yang terdiri dari produser, reporter, kameramen, 

editor,  penyiar berita, dan master control. Setelah dibentuk tim produksi dan 

pembagian tugas barulah dilakukan produksi. Proses produksi yang dilakukan 

berita Info Lamongan terbagi menjadi dua cara yaitu secara live dan 

recording. Namun secara garis besar proses yang dilakukan tidak jauh beda. 

Beberapa hal yang berbeda pada tayangan yang disiarkan secara live tidak 

melalui proses vocal recording. Secara rincinya proses produksi berita Info 

Lamongan adalah: 

1.   Perencanaan produksi berita 

Merupakan proses awal yang sangat menentukan pada 

bagaimana produk yang akan dihasilkan. Pada proses perencanaan ini 

seluruh hal dirancang dan dirumuskan sebelumnya di proses satu persatu. 

Pada proses perencanaan berita Info Lamongan direncanakan beberapa hal 

diantaranya adalah menentukan arah kebijakan pemberitaan, menentukan 

narasumber, dan membagi tugas tim peliputan di lapangan sehingga 

menghasilkan berita-berita yang layak siar. 
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2.   Peliputan berita (news hunting) 

Dalam proses reportase berita Info Lamongan merupakan suatu 

rangkaian tugas yang dilakukan seorang reporter dan kameramen yang 

mempunyai tugas diantaranya mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyeleksi, dan menyajikan berita di lapangan.  

3.   Penentuan sumber dan materi berita 

Merupakan proses penentuan sumber dan materi berita yang 

dibutuhkan dalam produksi berita Info Lamongan. Bentuk materi berita 

yang dikumpulkan adalah bisa berupa rekaman atau tulisan reporter dari 

wawancara narasumber dan bersumber dari kegiatan masyarakat pedesaan 

dan aspek kebudayaan. 

4.   Penulisan naskah 

Merupakan proses penyusunan materi yang telah dikumpulkan 

pada proses materi berita yang dilakukan pengeditan menjadi naskah berita 

yang lengkap. Untuk lebih memudahkan pemahaman atas naskah yang 

ditulis biasanya dalam penyusunan naskah dibuat kesepakatan antara 

penulis naskah, reporter dan produser serta tim produksi lainnya agar 

naskah yang dibuat bisa dipahami bersama. Proses penulisan naskah ini 

merupakan tanggung jawab reporter dan editor. 

4.   Editing 

Pada tahap inilah untuk menentukan bobot berita atau program 

acara layak tidaknya ditayangkan dan disusun urutan beritanya. Selain itu 
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disusun sebuah rundown yang telah disiapkan setiap kali akan disiarkan 

(on air) program berita Info Lamongan. 

5.   Dubbing dan edit gambar 

Merupakan pengisihan suara suatu rangkaian yang menentukan 

dalam keberhasilan didalam suatu program berita Info Lamongan karena 

menyesuaikan (mensingkronkan) antara visual dan narasi berita. Untuk 

berita Info Lamongan yang ditayangkan di stasiun Citra TV menggunakan 

teknik editing non linier (digital) dengan sistem materi mentah akan 

dipindahkan atau disimpan di dalam hard disk komputer, sedangkan soft 

ware yang digunakan adalah pinnacle 9 dan untuk jenis kaset yang 

digunakan adalah kaset Mini DV.  

6.   On air 

Setelah naskah selesai diedit maka tahap selanjutnya adalah 

menyerahkan kaset video rekaman berita Info Lamongan ke ruang master 

control untuk dilakukan on air.  Pada saat on air berita Info Lamongan ada 

sejumlah orang yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Pertama, penyiar, bertugas untuk membacakan naskah berita yang 

disesuaikan dengan gambar pada saat on air. Kedua, kameramen studio, 

bertugas untuk mengambil gambar penyiar yang sedang membacakan 

naskah berita. Kameramen studio memulai dengan shot close up, dengan 

memfokuskan kamera pada objek penyiar dan latarbelakangnya. Ketiga, 

switcer, bertugas memindahkan chanel-chanel atau saluran yang akan 

ditampilkan saat on air dari studio siaran. 



 105 

B. SARAN 

Melalui tulisan ini penulis memberikan masukan dan saran demi 

peningkatan kualitas siaran untuk masa mendatang lebih berkualitas. Beberapa 

hal yang penting penulis catat diantaranya adalah: 

1. Pentingnya memaksimalkan strategi produksi berita, terutama yang 

menghubungkan langsung kepentingan masyarakat Kabupaten Lamongan 

dan sekitarnya. Jadi fungsi media ini benar- benar terasa oleh semua 

kalangan. 

2.   Agar proses pengolahan data lebih maksimal, Direksi Citra TV Lamongan 

harus mencari sumber daya manusia yang berkualitas seperti perekrutan 

pegawai baru minimal pendidikan sarjana S1 komunikasi atau 

broadcasting yang paham seluk beluk televisi. 

3.   Supaya terus meningkatkan kualitas Citra TV Lamongan, baik dari segi isi 

program dan segi service, sehingga penonton akan bertambah dan cepat 

bersaing dengan televisi yang berorientasi sama. Artinya dengan 

bertambahnya penonton, akan menguntungkan Citra TV Lamongan dari 

segi keuangan dari pemasangan ikalan- iklan dan juga akan berdampak 

semakin banyaknya jumlah penonton yang akan menikmati berbagai 

informasi menarik bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. 

4. Perlunya peningkatan perangkat pendukung, karena semakin sempurna 

jangkuan siarannya, semakin banyak pula penggemarnya. Hal ini tentunya 

juga dari dereksi atau pihak yang berwenang dan konsiten demi 

terwujudnya sistem yang berstandar. 
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5. Perlunya peningkatan kualitas Staf Redaksi dengan inhouse training, 

pelatihan khusus internal redaksi secara berkelanjutan dengan 

mengundang akedemisi dan praktisi yang berpengalaman di bidang 

jurnalistik televisi atau media elektronik. 

6.  Perlunya sumber daya manusia (khususnya produser pemberitaan) yang 

lebih difokuskan menangani bidang- bidang tertentu. Artinya ada part of 

job yang jelas agar tidak terkesan multi fungsi. 

 

C. KATA PENUTUP 

Hamdan wa syukurilah, puji sukur kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmad dan Rahimnya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan pada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW, 

keluarga,sahabat dan seluruh umat yang mengikutinya.  

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

Citra TV yang telah membantu dalam menyelasaikan penulisan skripsi ini dari 

awal hingga akhir. Satu hal yang penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi 

ini masih banyak kekurangan oleh Karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  

Harapan peneliti meskipun skripsi ini sangat sederhana mudah-

mudahan bermanfaat bagi peneliti khususnya para pembaca terutama yang 

berminat meneliti tentang televisi. Namun demikian peneliti mengakui bahwa 

dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna perlu ada pembenahan 
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sana sini baik dari segi isi, penulisan maupun bahasanya, untuk itu peneliti 

berharap kepada pembaca meminta saran dan kritik yang sifatnya membangun 

serta menyempurnakan demi kebaikan peneliti di masa datang.  

Akhir  kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahan rahmad dan 

rohimnya kepada kita semua. Atas segala kekurangan yang ada penulis mohon 

maaf yang sebesar-besarnya. AMIEN. 

                                                                                  Hambah Allah 
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INTERVIEW GUIDE 

 

A. Untuk Direktur stasiun Citra TV 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya stasiun Citra TV? 

2. Apa yang menjadi landasan dan tujuan didirikan stasiun Citra TV? 

3. Bagaimana profil audience dan jangkuan siarnya? 

4. Apa Visi-Misinya ? 

5. Bagaimana struktur organisasinya ? 

B. Untuk Produser 

1. Bagaimana kebijakan redaksional berita Info Lamongan ? 

2. Siapa kerabat kerjanya? 

3. Apa format beritanya? 

4. Bagaimana tekhnik penyajian beritanya? 

C. Untuk Reporter dan Kameramen 

1. Bagaimana proses peliputan berita Info Lamongan? 

2. Apa persiapan dan kendala pada proses reportase berira Info Lamongan? 

3. Bagaimana proses menggali, mengumpulkan dan mengolah fakta kejadian 

dilapangan? 

4. Apa materi-materi berita yang diliput? 

5. Bagaimana proses penulisan naskah dan edittingnya? 
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