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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya pada bab sebelumnya serta berdasarkan data dan fakta yang diperoleh 

di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan dan memberikan saran yang 

diharapkan dapat membantu manajemen Padang Televisi dalam melaksanakan 

proses produksi program berita Detak Sumbar menjadi lebih baik.  

A. Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilakukan  Penulis terhadap proses produksi 

program berita Detak Sumbar Padang Televisi, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa proses produksi program berita Detak Sumbar Padang 

Televisi baik dan sesuai standard operational procedure (SOP) dimulai 

dengan tiga tahap berikut:.  

1. Pra Produksi, tahap pra produksi meliputi proses penemuan ide yaitu 

proses menentukan topik berita sesuai dengan agenda setting dari 

permasalahan hangat dan peristiwa yang terjadi di lapangan  yang dibahas 

pada saat rapat redaksi, untuk perencanaan liputan yang dilakukan melalui 

rapat redaksi yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi. Kemudian proses 

perencanaan yaitu mengkoordinasikan kru untuk rencana liputan yang 

akan dilakukan oleh Reporter dan Kameramen di lapangan dengan 

panduan dan arahan dari Koordinator Liputan. Dilanjutkan dengan proses 

persiapan yaitu mempersiapakan peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan pada saat liputan di lapangan dan LIVE di studio .  

2. Produksi, tahap produksi meliputi proses peliputan berita yaitu proses 

mencari berita dan informasi oleh Reporter dan Kameramen di lapangan 

melalui wawancara narasumber yang sesuai dengan perencanaan liputan 

dan berdasarkan  data-data yang didapat di lapangan dan proses 

pengambilan gambar pada saat peliputan berita yang dilakukan 

Kameramen ataupun Reporter langsung, menggunakan teknik 

pengambilan gambar mulai dari long shoot,close up, medium close up, 

extabling shoot yang digunakan sebagai transisi gambar. Untuk video 
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berita lebih diutamakan gambar cut to cut. Kemudian dilanjutkan dengan 

proses penulisan naskah berita oleh Reporter sesuai kode etik jurnalistik 

5W+1H berbentuk piramida terbalik. 

3. Pasca Produksi, tahap pasca produksi meliputi proses editing offline yaitu 

proses editingkasar yang masih pada tahap penyusunan gambar video 

sesuai dengan naskah berita yang telah disetujui oleh Produser. Kemudian 

prosesediting onlineyaitu proses editing halus, proses pemberian efek pada 

gambar video dan audio, penambahan subtitle judul berita dan keterangan 

narasumber, penyesuaian cahaya dan sound pada video disesuaikan 

dengan  naskah berita yang disetujui oleh Produser. Lalu proses dubbing 

yaitu proses pengisian suara menggunakan software Cool Edit Pro, dubber 

bisa mengatur voice nya sendiri, serta memotong suara yang salah ataupun 

menimpanya kembali. Peralatan yang digunakan adalah mic dan mini 

sound effect untuk memastikan input suara yang masuk lebih jernih. 

Dilanjutkan dengan proses mixing yaitu proses penggabungan efek suara 

dari dubbing dan gambar video yang dilakukan saat proses editing 

berlangsung. Selanjutnya proses previewyaitu mengecek ulang atau 

melihat kembali tayangan untuk memastikan tayangan siap disiarkan. 

Diakhiri dengan evaluasi kepada seluruh tim redaksi Detak Sumbar 

Padang Televisi yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi untuk 

memperbaiki kualitas siaran dan memastikan tayangan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan.  

  

B. Saran  

Dari analisa Penulis terhadap proses produksi program berita Detak 

Sumbar ini, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sudut pandang 

baru bagi tim redaksi Padang Televisi khususnya kepada tim redaksi yang 

terlibat dalam pelaksanaan proses produksi program berita Detak Sumbar 

agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas siarannya.  
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2. Hendaknya kru Detak Sumbar lebih disiplin lagi dalam waktu baik dalam 

rapat redaksi, maupun dalam proses produksi dan pasca produksi.Agar 

tidak ketinggalan informasi mengenai agenda untuk perencanaan liputan 

selanjutnya dan tidak terburu-buru menyusun naskah berita, sehingga 

proses pengeditan naskah, editing, dan dubbing berjalan dengan lancar dan 

maksimal.  

3. Hendaknya SDM yang terlibat dalam pelaksanaan proses produksi 

program berita Detak Sumbar ditambah, agar tidak ada kru yang rangkap 

jabatan. Ini dilakukan agar masing-masing kru fokus dengan tugas yang 

telah diserahkan dan bisa bekerja dengan optimal. 

4. Hendaknya anggaran biaya program Detak Sumbar dibukukan dengan 

jelas, agar proses produksi bisa berjalan lancar, maksimal dan optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


