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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 dilapangan, maka 

penulis dapat menyimpulkan dan memberikan saran yang diharapkan dapat 

membantu pihak Max Bridal dalam melaksanakan proses produksi wedding 

sinematografi menjadi lebih baik dan lebih bermutu. 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilakukan terhadap proses produksi wedding 

sinematografi yang mencangkup 3 tahapan yaitu: Pra produksi, Pra Produksi 

dimulai dengan perencanan ide kemudian melakukan perencanan program, diikuti 

dengan tahap rapat team serta penugasan kru peliputan sebelum melakukan 

produksi wedding sinematografi itu sendiri. Kemudian Produksi, proses produksi 

wedding sinematografi ini terbagai atas 2 tahap yang pertama persiapan produksi 

dan melaksanakan produksi, didalam persiapan produksi dimulai dengan 

koordinasi team dan kemudian menyiapkan peralatan-peralatan apa saja yang 

akan digunakan sebelum memulai penyutingan dan setelah itu menyiapkan 

tranportasi apabila ada penyuitingan diluar (outdoor), adapun didalam 

melaksanakan produksi dimulai dengan melakukan penyutingan lokasi. setelah 

shooting selesai, kameramen dan director melakukan preview kembali hasil 

penyutingan tersebut sebelum menyerahkannya kepada editor. Dan terakhir Pasca 

Produksi, didalam pasca produksi sendiri adalah tahap pengeditan hasil dari 

pengambilan yang telah dilakukan pada tahap produksi. Karena disini editor 

sangatlah berperan penting untuk menaghasilkan suatu penayangan yang terbaik. 

Setelah semuanya selesai editor kembali melakukan preview atau penayangan 

kembali untuk memastikan tayangan tersebut sudah siap untuk ditampilkan.  
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B. Saran 

Dari analisa terhadap proses produksi wedding sinematografi ini maka 

penulis dapat memberikan saran anatara lain: 

1. Pra Produksi 

Sebaiknya perencanaan dilakukan seluruh tim, yaitu editor kameramen dan 

tim penunjang lainnya bukan hanya director dan konsumen saja agar semua 

tujuan director dapat langsung menyatu. 

2. Produksi 

Pengambilan gambar menggunakan drone sebaiknya menggunakan ahli yang 

sudah berkompeten agar tidak menambah beban kameramen yang telah 

bertugas. Sebaiknya proses penyuntingan gambar dilakukan bersama seorang 

runner yaitu team yang menyediakan setiap alat kebutuhan shooting ketika 

berada dipalapangan agar mneghemat waktu dan lebih menambah keseriusan 

seorang director. Script writer sebaiknya lebih dari satu orang karena dalam 

perumbukan konsep script writer hendaknya berdiskusi sesama script writer 

agar dapat menyatukan film yang sempurna bersama director. 

3. Pasca Produksi 

Akan lebih baik jika semua hasil preview langsng ditujukan kepada semua tim 

agar setiap revisi yang di berikan dapat langsung di cerna setiap individu, 

Penayangan akhir sebaiknya di upload tidak hanya di facebook tetapi di semua 

sosial media baik youtube dan media penunjang video lain nya. 

 

 

 

 

 

 

 


