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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya serta berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan dan memberikan saran yang diharapkan dapat 

membantu kamera operator redaksi di RTv dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

di redaksi RTv. 

A. Kesimpulan 

Dari tingkat pengetahuan para kamera operator diredaksi RTv sudah 

sangat baik sehingga mampu dalam meningkatkan kinerja diredaksi RTv. 

Mulai dari pengetahuan dasar yang dimiliki, orientasi standar kinerja, 

perhatian terhadap kualitas sampai ketingkat efisiensi kerja. Walaupun rata-

rata berasal dari tingkat pendidikan SMA tapi itu tidak mempengaruhi dengan 

kinerja yang dihasilkan, hanya mempengaruhi dibidang wawasan saja, tetapi 

dengan diberikannya pelatihan maka mereka mampu menyamakan tingkat 

pengetahuan dengan orang-orang yang tamatan Broadcasting. 

Dari tingkat keterampilan, para kamera operator sudah memenuhi 

kualifikasi seorang kamera operator. Seperti  menyiapkan dan mengoperasikan 

kamera, mengembangkan dan menerapkan kamera plan, melakukan shooting 

dan mengoperasikan kamera, mengoperasikan kamera pada kondisi tertentu, 

mengatur fokus, shooting dengan multikamera, menjaga daya baterai dan 

persediaan video untuk shooting, mengatur persediaan dan memasang 

film/kaset, memerikasa kamera sebelum shooting, mengoperasikan 

clapperboard, menyiapkan kamera, memasang kabel kamera, memasang 

crane dan dolly, memasang crane kamera, dan mengoperasikan crane kamera 

yang bergerak. Itu semua ditunjang dengan lamanya mereka bekerja dibidang 

redaksi, rata-rata pengalaman mereka bekerja selama lima tahun lebih dan itu 

membuat mereka mahir dibidang pekerjaannya. 

Dari segi kemampuan, para kamera operator sudah sangat mampu 

dalam mengembangkan kemampuan pribadi, mampu bertanggung jawab, 
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mampu efektif dalam bekerja, mampu memenuhi target waktu yang telah 

ditentukan sampai mampu untuk menyelesaikan masalah baik internal maupun 

eksternal, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka di redaksi RTv. Dan 

para kamera operator sudah memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan 

oleh redaksi.  

 

B. Saran 

Dari hasil analisa yang peneliti lakukan terhadap kompetensi kamera 

operator dalam meningkatkan kinerja redaksi di Riau Televisi (RTv) maka 

selanjutnya peneliti dapat memberikan saran-saran, antara lain: 

1. Hendaknya tingkat pendidikan kamera operator perlu diperhatikan serta 

ditingkatkan lagi sehingga lebih berkompeten dalam melaksanakan 

tugasnya dan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. 

2. Hendaknya para kamera operator di redaksi RTv lebih ditingkatkan lagi 

dari segi keterampilan, agar lebih siap dalam pengambilan gambar 

dilapangan dalam situasi apapun. 

3. Dari segi kemampuan diharapkan RTv memberikan motivasi dengan cara 

memberikan reward atau sebagainya kepada para kamera operator, agar 

kamera operator lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan 

pribadi atau kemampuan untuk menghasilkan video yang lebih bagus lagi. 


