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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penyajian data dan pembahasan pada bab v, dengan rumusan 

masalah tentang bagaimana “proses produksi video profile Suskatv”. Peneliti 

menyimpulkan bahwa proses produksi video profile Suskatv secara 

keseluruhan sudah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa kendala 

alam pada saat syuting dilakukan diluar lapangan yang menyulitkan tim 

produksi untuk melakukan shooting seperti cuaca yang terlalu panas atau 

mendung serta angin yang terlalu kencang yang membuat drone sulit untuk 

dikendalikan. 

Berdasarkan penelitian dilapangan yang penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa proses produksi video profile Suskatv dimulai terdiri dari 

tiga tahapan yakni pra-produksi, produksi, dan yang terakhir ialah pasca-

produksi. 

Pada tahap pra-produksi pembuatan video profile Suskatv terdiri dimulai 

dengan mengolah ide cerita, menyusun kru produksi dan dilanjutkan dengan 

menentukan atau meninjau lokasi shooting. 

Setelah tahap pra-produksi selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan 

tahap produksi atau tahap eksekusi naskah yang telah dibuat. Tahap produksi 

video profile Suskatv dimulai dari briefing produksi yang dipimpin sutradara 

dan selanjutnya dilakukan pengambilan gambar atau shooting. 

tahap terakhir ialah tahap pasca-produksi atau tahap penyuntingan. Setelah 

kegiatan pengambilan gambar dianggap selesai maka dilakukanya proses 

penyuntingan video yang telah dibuat. Pada tahap pasca produksi video profile 

Suskatv terdiri dari dua bagian atau sub-tahapan pasca produksi yaitu proses 

editing dan review. adegan yang telah direkam yang masih berupa video 

mentah kemudian dilakukannya proses editing agar menjadi satu kesatuan 

video yang utuh dalam bentuk format video yang diinginkan. Video yang telah 

di edit selanjutnya dilakukan review atau melihat kembali apakah masih ada 
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sudah sesuai dengan rencana awal tim produksi. Setelah selesai tahap review 

maka proses produksi video profile Suskatv pun dianggap telah selesai dan tim 

produksi video profile Suskatv telah berhasil membuat video profile Suskatv. 

B. Saran 

 Berikut adalah saran yang ditulis berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, diantaranya : 

1. Lokasi shooting agar dapat diperbanyak dengan menambahkan detail 

lokasi  agar lebih bervariatif sehingga penerima pesan video profile lebih 

mengetahui informasi secara luas tentang Suskatv. 

2. Briefing produksi seharusnya disampaikan secara lebih detail kepada 

semua tim produksi video profile yang terlibat agar meminimalisir 

kekurangan yang ada didepan layar seperti halnya penampilan talent yang 

ditangani tim wardrobe. 

3. Efesiensi waktu produksi video profile Suskatv dengan cara membuat 

tabel waktu produksi mulai dari tahap pra-produksi hingga ke pasca-

produksi agar lebih mudah mengkoordinir tim produksi. 


