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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab I sampai bab V, dan 

berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang berkaitan mengenai ‘’Analisis Tahapan Produksi Program 

Siaran Hilir Mudik di RTV Pekanbaru’’ maka dapat penulis simpulkan bahwa 

tahapan produksi program siaran Hilir Mudik sama dengan tahapan produksi 

program siaran lainnya, yaitu dimulai dari tahap pra produksi dimulai dari 

tahap penemuan ide atau tema liputan, ide atau tema liputan didapat dengan 

mengikuti tren zaman sekarang mengenai tempat-tempat yang menarik, 

inspirasi, dan mengedukasi yang ada di Riau khususnya kota Pekanbaru, ide 

atau tema liputan bisa juga didapat melalui on the spot. Kemudian dilanjutkan 

dengan survey lokasi untuk tempat-tempat tertentu, setelah melakukan survey 

dilanjutkan dengan persiapan alat-alat dan penugasan kru untuk liputan 

dilapangan. Pada tahap produksi dilakukan dengan dua tahap yaitu 

pengambilan gambar dan recording. Pengambilan gambar dilakukan dengan 

teknik yang sederhana dengan menggunakan dua kamera yaitu kamera master 

dan kamera insert. Kamera master mengambil gambar keseluruhan dan 

kamera insert mengambil gambar detail close-up presenter dan narasumber. 

Recording adalah proses merekam gambar yang diambil dilapangan sesuai 

dengan arahan dari produser atau pengarah acara. Pada tahap pasca produksi 

dimulai dari editing, yaitu memilih, memotong dan menyusun gambar 

menjadi format akhir yang siap untuk ditayangkan. Proses editing dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi Adobe Premier dengan memotong dan 

menyusun gambar hasil shooting, dan mixing yaitu menggabungkan antara 

gambar hasil shooting dengan elemen-elemen suara seperti music, atmosfer 

yang disesuaikan dengan arahan dan keinginan produser. Tahapan pasca 

produksi dilakukan dengan preview dan evaluasi. 

Namun untuk program siaran Hilir Mudik, proses dubbing tidak 

dilakukan karena memang program siaran Hilir Mudik hostnya banyak 
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menyampaikan narasi. Selain itu dengan keterbatasan sumber daya manusia 

pada tim produksi program siaran Hilir Mudik membuat produser harus 

bekerja lebih banyak dengan merangkap sebagai pengarah acara. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasilnya, penulis 

memiliki beberapa saran kepada pihak Riau Televisi yaitu: 

1. Sebagai tim produksi salah satu program unggulan yang ada di Rtv 

Pekanbaru, akan lebih baik setiap satu program itu memiliki tim produksi 

tersendiri agar kinerja kru bisa lebih maksimal dan tidak terpecah 

fokusnya dengan produksi lainnya. 

2. Akan lebih baik jika semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan-

aturan dan standart dunia pertelevisian, seperti pada tahap pasca produksi 

agar melakukan tahap dubbing agar lebih sempurna. 


