
BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lima episode Hitam Putih 

pada periode 2010 – 2015 dan wawancara yang dilakukan dengan Tim Kreatif 

Hitam Putih, Tim Artistik Trans 7 dan produser Hitam Putih telah didapati hasil 

untuk mejawab rumusan  masalah dan mampu menjadi nilai tambahan untuk 

menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan. 

Program Hitam Putih adalah program yang masuk dalam kategori talkshow 

entertainment, jenis tersebut sesuai dengan karakter dan tujuan dari programnya 

yang informatif, inspiratif dan menghibur. Program Hitam Putih adalah program 

yang ingin memberikan sisi Hitam dan sisi Putih dari narasumber yang datang. 

Sedangkan Entertainment, dalam program Hitam Putih karena program tersebut 

dipandu dan didominasi oleh bintang tamu dari golongan artist,  

narasumber/orang-orang yang memiliki kisah inspiratif, dan orang-orang yang 

terlibat dalam kasus atau perkara yang sedang hangat di media. Selain talkshow 

yang menjadi konten utama, program Hitam Putih juga didukung dengan 

keberagaman konten lain yang bersifat menghibur.  Sedangkan format Hitam 

Putih masuk dalam format one-to-many satu host dengan banyak narasumber. 

Pada tahun tayang 2010 – 2015, program Hitam Putih telah mengalami lebih 

dari enam kali perubahan konsep setting, namun dalam setahun mengalami 

perubahan satu hingga tiga kali baik perubahan kecil maupun perubahan besar. 

Berdasarkan analisis di atas, telah terjadi perubahan pada seluruh elemen artistik 

setiap tahunnya, diantaranya; perubahan konsep, perubahan warna, perubahan 

properti, perubahan tata panggung, perubahan grafis, perubahan tata rias, dan 

perubahan tata cahaya.  

Proses perancangan dan penciptaan tata artistik dan keseluruhan elemannya 

dibawah tanggung jawab tim artistik Trans 7 yang juga menangani artistik seluruh  
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program-program reguler Trans 7. Perancangan dan penciptaan tim artistik 

dimulai setelah tim kreatif, tim produksi dan Produser Hitam Putih melakukan 

pertemuan untuk menentukan konsep besar dan tema yang akan diusung pada 

program Hitam Putih. Setelah pertemuan selesai dan menghasilkan sebuah 

konsep, ide dan gagasan yang telah disepakati. Selanjutnya tim produksi, tim 

kreatif, dan tim artistik melakukan pertemuan untuk membahas perancangan 

setting artistik berdasarkan konten yang akan ditayangkan, kebutuhan  dan konsep 

besar program. Keseluruhan tim saling memberikan ide dan referensi untuk 

menentukan konsep yang ingin diusung. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa keseluruhan setting 

Hitam Putih tahun 2010-2015 masuk dalam kategori dekoratif, serta memiliki 

jenis tata panggung lokatif dan atraktif. Perubahan Tata Artistik program Hitam 

Putih dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : 

1. Konten/Treatment program 

2. Kenaikan dan penurunan share/rating program 

3. New Look/Fresh 

4. Tren desain, tren teknologi, atau tren perkembangan 

5. Karakter Deddy Corbuzier 

6. Segmentasi  

Perkembangan dan perubahan konten pada program untuk mengurasai rasa 

kebosanan dan treat yang sudah bisa dibaca oleh audience agar tidak terjadi 

kebosanan sehingga akan berpengaruh pada penurunan share dan rating program. 

Faktor kedua adalah kenaikan dan penurunan share/rating program, 

perkembangan dan perubahan juga terjadi apabila mendapati program mulai 

ditinggalkan khalayak, sedangkan kenaikan share/rating juga mempengaruhi 

untuk menciptakan suasana dan look yang baru. Faktor ketiga adalah new 

look/fresh, yang dimaksudkan dalam faktor ketiga adalah tim produksi 

menginginkan konsep visual yang baru untuk menciptakan suasana yang fresh dan 

menghindari kejenuh dan kebosanan khalayak. Sedangkan tren perkembangan dan 

desain menjadi faktor keempat dalam menciptakan konsep artistik dan berbagai 
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elemennya. Faktor kelima adalah karakter Deddy Corbuzier, karakter host 

beberapa kali dimunculkan melalui elemen besar dan elemen kecil dalam tata 

artistik. Dan yang terakhir adalah faktor segmentasi, Hitam Putih menargetkan 

penonton ibu-ibu dan remaja pada akhirnya tayang pada jam prime time, namun 

pada kenyataannya program tersebut didominasi oleh penonton pria yang 

memiliki rentan umur remaja hingga dewasa, untuk memunculkan dan menarik 

penonton ibu-ibu, penataan artistik diimbangi dengan elemen-elemen feminim. 

Berikut adalah tabel hasil perubahan periode tayang  2010-2015 berdasarkan 

penelitian dan terbagi menjadi tiga bagian perubahan;  

Tahun tayang 2010 2011-2014 2015 

Konsep Inspiratif, informatif, dan menghibur 

Konten Sulap Mentalis-Dialog Hiburan-dialog-QoLs-

DLL 

Fokus dialog 

Artistik Karakter Deddy 

Corbuzier (Metalis) 

Transisi (Campuran) Karakter 

program/Deddy C. 

masa kini 

Pengaruh Kebutuhan konten  dan 

karakter 

Tren dan 

perkembangan 

Tren, 

perkembangan, dan  

kebutuhan konten 

Jenis Artistik Karakter Modern dan tren Modern dan simpel 

Tabel 5.1 Tabel Bagian Perubahan 

(Sumber: Dok. Pribadi tahun 2016) 

 

Tabel di atas menunjukan perubahan dan perkembangan dapat dikategorikan 

menjadi tiga bagian dalam lima tahun penayangan. Tahun 2011 masih adalah 

transisi dari jenis karakter ke modern sehingga konten yang dihadirkan juga masih 

memiliki hubungannya dengan aksi mentalis, sedangkan tahun 2014 adalah jenis 

artistik transisi dari modern ke simpel atau minimalis begitupun dengan 

kontennya mengikuti. 

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan setting dan elemen artistik pada 

program Hitam Putih periode tayang tahun 2010-2015 memiliki kaitan atau 

hubungan yang erat dengan perubahan konsep dan konten program secara 

keseluruhan. Perkembangan setting yang diusung di setiap episodenya mengarah 

pada gaya dan jenis desain tertentu untuk menciptakan suasana dan look yang 

diinginkan. Sifat dan karakter desain setiap episodenya merupakan refleksi dari 

konten yang dihadirkan, baik dari sisi warna, busana, maupun riasan, dan tata 
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letak. Dapat dijabarkan, perubahan dari tahun 2010-2015 mengikuti tren dan 

fungsi yang sedang dibutuhkan, perubahan dari gothic hingga ke minimalis sama 

seperti perubahan konten dari segment mentalis ke segment yang lebih simpel, 

atau simpel dalam program hanya menghadirkan satu segment khsus yakni 

talkshow sebagai sajian yang dihadirkan. 

 

 

 

 

 

 

Skema 5.1 Skema Hubungan 

 

Deddy Corbuzier sebagai host juga turut berkontribusi dalam menentukan ide 

dan tema tayangan program. Artistik dan konten adalah satu kesatuan yang 

mencerminkan karakter Deddy Corbuzier dalam program. Hubungan artistik dan 

konten dalam semua episode yang teliti masuk dalam setting dekoratif dan 

merupakan pantulan dari karakter Deddy Corbuzier dan program (konten), serta 

pembentuk karakter program dan Deddy Corbuzier. Dengan ini dapat disimpulkan 

bahwa tata artistik adalah salah satu faktor kuat yang juga menjadi identitas 

program Hitam Putih dan mampu mengangkat dan mendongkrak share/rating 

Hitam Putih sehingga menjadi talkshow yang dapat bertahan hingga saat ini. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian saran kepada pihak Hitam Putih Trans7 adalah untuk 

mempertahankan konten primer atau talkshow yang dapat menambah wawasan, 

menghibur, informatif, dan inspiratif. Karena belum ada program talkshow 

semacam ini yang memiliki kekuatan pada konten dialog yang menarik dan 

menghibur. 

Proses perubahan dan perkembangan agar tetap berlangsung untuk 

menciptakan suasana baru dan fresh, agar konten yang menarik berimbang dengan 

Tata Artistik Konten 
HUBUNGAN 

SIFAT, KARAKTER, DAN KONSEP 
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suasana dan tata artistik yang indah dan berkaitan satu sama lain. Sehingga dapat 

memberikan kepuasan visual dan informasi kepada khalayak. 
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