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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut 

mana masalah penelitian akan disorot. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori 

yang akan menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis masalah 

penelitian. 

1. Proses Produksi Video 

Tahap proses produksi adalah seluruh kegiatan pengambilan 

gambar(shooting) baik di studio maupun di luar studio. Proses ini disebut 

juga tapping perlu di berikan pemeriksaan ulang setelah kegiatan 

pengambilan gambar selesai di lakukan jika terdapat kesalahan maka 

pengambilan gambar dapat di ulang kembali.
5
  

Proses produksi bukan pekerjaan individual tetapi pekerjaan tim. 

Dalam hal perencanaan program memutuskan untuk memproduksi sendiri 

program yang diinginkan, maka tugas tersebut dilakukan oleh bagian 

produksi. Kata kunci untuk memproduksi atau membuat program adalah ide 

atau gagasan. Dengan demikian, setiap progam selalu di mulai dari ide atau 

gagasan. ide atau gagasan inilah yang kemudian di wujudkan melalui 

produksi. Ide atau gagasan dapat berasal dari mana saja dan dari siapa saja. 

Terkadang gagasan untuk membuat program dapat berasal dari media 

massa, misal nya dari siaran radio, surat kabar, dan sebagainya. Media 

massa memberi ide untuk membuat program.
6
 

Proses yang bernilai atau berbobot hanya dapat di ciptakan oleh 

seseorang director yang memiliki visi. Visi tumbuh dari suatu acuan 

mendalam yang bermuara pada orientasi, religi, dan pemikiran-pemikiran 

kritis atas sarana yang di pakai untuk menampilkan materi produksi.
7
 

                                                 
5
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran, Kencana, Jakarta, Hal. 266  

6
 Morissan, Op.cit., hal. 271 

7
 Juariah, “Proses Produksi Program Acara Tekad Di PT Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja 

Tv)”, Jurnal Komunikasi.  
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Hasil produksi yang memliki visi akan memperlihatkan kekhasan dan 

keunikan dari produksi itu untuk menghasilakan suatu sajian yang bernilai 

dan bermakna, ada lima hal yang sangat penting di dalam merencanakan, 

memproduksi, dan menyiarkan suatu acara televisi. Lima hal tersebut yaitu:
8
  

a. Materi produksi 

Materi produksi dapat berupa apa saja. Kejadian pengalaman, hasil 

karya, benda, binatang, manusia, merupakan bahan dapat di olah menjadi 

produksi yang bermutu. Tetapi semua itu masih harus di lengkapi dengan 

latar belakang yang jelas, untuk itu perlu melakukan riset yang mendalam 

agar semua data yang di perlukan lengkap sehingga mudah di olah 

menjadi program yang baik. 

b. Sarana produksi  

Sarana produksi menjadi sarana penunjang terwujudnya ide menjadi hasil 

produksi tentu saja di perlukan kualitas alat standar yang mampu 

menghasilkan gambar dan suara secara bagus. 

c. Biaya produksi  

Merencanakan biaya untuk setiap produksi acara tidaklah mudah. Hal ini 

perlu di pikirkan sampai sejauh mana produksi itu kiranya akan 

memperoleh dukungan financial dari suatu pusat produksi. 

d. Organisasi pelaksanaan produksi  

Pada suatu produksi acara televisi akan melibatkan banyak orang, seperti 

pengisi acara, crew, dan fungsionalis lembaga penyelenggara agar 

melaksanakan shooting dapat berjalan lancar perlu menyusun organisasi 

pelaksanaan produksi serapi-rapinya, karena apabila suatu organisasi 

produksi tidak di atur secara rapi akan menghambat jalannya produksi. 

 

 

                                                 
8
 Ibid 
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Dalam suatu proses produksi karya artistik perlu adanya dukungan 

tenaga-tenaga profesi, seperti
9
 : 

a. Executive produser 

Adalah seorang yang mempunyai wawasan dan mengerti tentang 

program televisi secara keseluruhan. Dia mempunyai kemampuan 

menuangkan ide/pemikirannya dalam pembuatann program radio atau 

televisi. 

b. Director radio/televisi 

Adalah seorang yang ditunjuk mewakili director pelaksana (executive 

director) untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh director 

oelaksana. Oleh karena itu seorang director harus memiliki kemampuan 

berfikir dan menuangkan ide/pemikiran dalam satu tulisan (proposal) 

untuk suatu program acara secara baik dan sistematis serta mempunyai 

kemampuan untuk memimpin dan bekerjasama dengan seluruh kerabat 

kerja dan unsur unsur produksi yang terkait. 

c. Pengarah Acara 

Adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis 

pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarag acara bertugas 

dilapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang ditanganinya. 

d. Penulis naskah artistik 

Adalah seorang yang pekerjaannya membuat naskah untuk mata acara 

siaran dalam karya artistik. Penulis naskah yang diperlukan adalah 

kemampuan dalam menulis naskah drama dan non drama yang termasuk 

produksi non drama seperti music, magazine, show, talkshow, variety 

show , repackiging, game show dan quiz. 

 

 

 

                                                 
9
Tommy suprapto, Berkarier di Bidang Broadcasting. Media PressindoYogyakarta, 2006. 

Hal. 12 
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e. Unit Manager 

Adalah seorang yang bertugas menyediakan kebutuhan utama logistik 

yang diperlukan untuk setiap elemen-elemen produksi dan mengawasi 

setiap penggunaan dan produksi. Pada saat produksi berlangsung ia harus 

selalu berada dilokasi. Karena sebagai unit manager, ia bertugas 

mengkoordinasikan semua aktivitas produksi dan penyiaran, menyusun 

dan mempertanggung jawabkan administrasi dan keuangan. 

f. Penata Artistik (art director) 

Adalah seorang yang ahli dalam menata ruang/lokasi pengambillan 

gambar sesuai dengan yang deikehendaki dalam skenario. Ia bertanggung 

jawab untuk mendesain seluruh produksi siaran televisi. 

g. Graphic artist 

Adalah seseorang yang memiliki keahlian dibidang grafis baik ditelevisi  

swasta maupun publik/pemerintah. Ia menciptakann, mendesain dan 

menentukan variasi bentuk bentuk visual untuk meningkatkan dan 

melayani keperluan grafis utnuk kebutuhan pragram televisi, termasuk 

pula mengkreasikan bagan, graphic, titlecards, peta serta obyek obyek 

tiga dimensi lainnya sebagai satu kelompok desain dan konstruksi 

artistik. 

h. Penata Cahaya 

Seorang penata cahaya mendesain dan menentukan pencahayaan untuk 

produksi televisi, baik produksi didalam studio maupun diluar studio. Ia 

harus dapat menyeimbangkan keterbatasan secara teknis medium televisi 

dengan melakukan kreasi untuk memperoleh efek pencahayaan yang bisa 

menghasilkan gambar yang terang dan jernih 

i.   Audio/video engineer 

Adalah seorang yang mengoperasikan peralatan audio/video distasiun 

televisi (juga distasiun radio untuk level audio). Ia bertanggung jawab 

terhadap pengoperasian semua peralatan kontrol elektronik baik 

audio/video yang digunakan oleh studio televisi dan dilokasi shooting 
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j.   Technical diector 

Adalah elemen yang sangat penting dalam produksi pertunjukan televisi. 

Ia mengawasi dan mengatur kualitas teknik dari suatu program baik 

televisi maupun radio. Dalam suatu progrram baik televisi maupun radio. 

Dalam sutatu produksi ia mengoperasikan peralatan switcher yang 

merupakan unit kontrol yang terdiri dari tombol-tombol yang dapat 

mengganti gambar, mencampur gambar dan bahkan dapat memberikan 

efek gambar. 

k. Camera Operator (kameramen) 

Adalah bertanggung jawab untuk pengoperasian kamera televisi selama 

rehearsals dan produksi program televisi. Ia mengoperasikan kamera 

dengan menggunakan tripod dan atau dolly baik dengan menggunakan 

kamera mini atau Electronic News Gathering (ENG) yangdigunakan 

diluar studio atau dilokasi shooting. 

Suatu produksi program video yang melibatkan banyak peralatan, 

orang dan dengan sendirinya biaya yang besar, selain memerlukan suatu 

organisasi yang rapi juga perlu tahap pelaksanaan produksi yang jelas dan 

efisien. Setiap tahap harus jelas kemajuannya dibandingkan dengan tahap 

sebelumnya. 

Tahap produksi adalah seluruh kegiatan pengambilan gambar 

(shooting) baik di studio maupun di luar studio. Proses ini di sebut juga 

tapping perlu di berikan pemeriksaan ulang setelah kegiatan pengambilan 

gambar selesai di lakukan jika terdapat kesalahan maka pengambilan 

gambar dapat di ulang kembali.
10

 Dalam sebuah proses produksi akan 

melibatkan banyak orang dan alat. Selain memerlukan suatu organisasi yang 

rapi juga diperlukan tahap-tahap pelaksanaan produksi yang jelas dan 

efisien. Tahap produksi terdiri dari 3 bagian yang lazim disebut dengan 

Standart Operational Procedure (SOP) sebagai berikut: 
11

 

                                                 
10

 Morissan, op cit hal.271 
11

 Fred Wibowo, Teknik Produksi Program Televisi, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 

2007, hal. 39  
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a. Pra Produksi 

Sebuah program acara berawal dari sebuah ide atau gagasan bisa 

seseorang atau kelompok yang diteruskan dengan proses tukar pikiran 

(brainstorming). Baru setelah,itu dilakukan penyesuaian (adaptasi) agar 

didapatkan sebuah program yang terstruktur dan rapi biasanya sudah 

berupa naskah cerita (skenario) untuk drama atau rundown acara untuk 

news dan non drama.
12

  

 

Diagram Pre-Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Diagram Pre-Production 

Sumber : Ciptono Setyobudi tahun 2006 

 

 

Salah satu tahap dalam proses pembuatan berita. Pada tahap ini di 

lakukan sejumlah persiapan pembuatan berita. Diantaranya meliputi  

jadwal penggambilan gambar, mencari lokasi, menyusun anggaran biaya, 

menentukan staf dan kru produksi, dan juga persiapan produksi, pasca 

produksi serta persiapan-persiapan lainnya: 
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 Ciptono setyobudi, Teknologi Broadcasting TV, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal. 57 
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1. Tahap Perencanaan (planning) 

Mencari atau mendata informasi yang masuk dari beberapa sumber 

media cetak atau audio visual dari dalam atau dalam negri. Mencari 

atau mendata informasi berasal dari fakta peristiwa, pendapat realita 

dan disekitar nya atau dari narasumber yang dapat di percaya.
13

 

2. Rapat Redaksi (production meeting) 

Diadakan rapat redaksi berita biasanya diadakan pagi dan sore, setiap 

hari atau beberapa jam sebelum program berita on air, untuk 

membicarakan/membahas informasi yang masuk sebagai bahan berita 

liputan antara lain: 

a) Mendata dan membahas seluruh informasi berita yang masuk ke 

ruang produksi. 

b) Membicarakan nilai berita/news value yang akan di liput. 

c) Menentukan jenis-jenis berita yang akan di liput. 

3. Penugasan kru peliputan (program planning)antara lain:  

a) Menentukan/memerintahkan petugas reporter maupun camera 

person berita yang akan melaksanakan liputan di lapangan yang di 

tuangkan pada daftar shooting planning. 

b) Memerintahkan kepada kepala redaktur untuk memantau 

perkembangan peristiwa atau kejadian selama pelaksanaan tugas. 

c) Mengadakan evaluasi berita-berita yang telah di siarkan, dan yang 

akan disiarkan sehingga dapat mengetahui/menentukan berita mana 

yang harus diikuti perkembangan isi berita selanjutnya. 

Pra-produksi merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi 

video yang akan diproduksi. Kompleksitas sebuah kegiatan perencanaan 

ini bergantung pada besar atau kecilnya video yang akan diproduksi. Di 

tahap ini, perekrutan awak produksi video sudah terpilih, kru video sudah 

menentukan jenis video yang akan dibuat, serta naskah cerita yang akan 

dipakai sudah matang dan tidak lagi mengalami perubahan. 

                                                 
13

 Indah Rahmawati dan Dodoy Rusnandi, Berkarier di Dumia Broadcast, (Bekasi: Laskar          

Aksara, 2011), hal. 62 
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Selain itu rancangan anggaran juga sudah diselesaikan dengan kru 

yang bersangkutan. Setiap tim pembuat video mulai melakukan preparasi 

sesuai dengan kewajiban timnya masing-masing. Para konsumen sudah 

dapat berkumpul untuk melakukan bedah naskah dengan penulis skenario 

dan sutradara. 

Divisi sinematografi membuat daftar teknis pengambilan adegan 

per adegan (shotlist) dan sudah dapat menyusun jadwal syuting 

(breakdown dan rundown). Di tahap ini pula dilakukan pencarian lokasi 

yang sekiranya sesuai dengan plot naskah yang telah dibuat. Saat 

melaksanakan 15 pencarian lokasi, umumnya beberapa pemeran (aktor 

dan aktris) juga turut diboyong untuk melakukan latihan akting di lokasi 

syuting bersangkutan.  

 

b. Produksi  

Pada tahap produksi terjadi dua bagian terpisah yaitu yang bersifat 

teknis (service) seperti Technical Director (TD), Maintenance 

Engineering dan operator perangkat itu sendiri seperti kameramen, 

audiomen, lightingmen, dan sebagainya, yang akan dikoordinasi 

(manajemen) bagian production departemen seperti executive director, 

tim creative maupun production director yang akan mendirect program 

tersebut dilapangan.
14
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Diagram production 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 : Diagram Production 

Sumber : Ciptono Setyobudi tahun 2006 

 

 

Merupakan tahap pengambilan gambar (shooting video) yang 

dilakukan hingga tuntas yang berbiaya produksi paling tinggi di sebabkan 

keterlibtan banyak kru, pemain, (actor/aktris) itu sendri serta pemakaian 

alat-alat canggih yang dibayar sebagai sewa harian.
15

 

1. Persiapan produksi, sebelum melaksanakan tugas kru dharuskan 

melakukan persiapan: 

a) Reporter beserta kru lainnya mengadakan koordinasi, dan membahas 

materi yanag akan di liput. 

b) Menyiapkan peralatan shooting (kamera, microphone,  taoecastle, 

tripod, lampu dan sebaginya). 

c) Menyiapkan transportasi (apakah menggunakan pesawat terbang,  

kendaraan umum atau kendaraan dinas, paspor, tanda pengenal, dana 

akomodasi lainnya). 
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2. Pelaksanaan produksi antara lain meliputi: 

a) Melaksanakan shooting sesuai dengan persiapan produksi 

sebelumnya. 

b) Sekembalinya dari lokasi melaksanakan shooting di lapangan, 

reporter dan camera person  melakukan preview/checking hasil 

shooting. 

Proses inti dari sebuah produksi dilakukan dengan breafing kepada 

tim produksi yang terlibat mengenai bloking kamera hingga strategi 

bagaimana kameramen yang bertugas dapat menangkap momentum 

kejadian atau adegan yang berlangsung. 

1. Teknik pengambilan gambar 

Pada proses program dibutuhkan 50-50 kerja sama tim yang baik antara 

kameramen dan konsumen pada saat pengambilan gambar. Kameramen 

disini bertugas sebagai orang yang mengambil gambar dan merekam 

peristiwa dengan kamera video. Peranan kameramen sangat penting 

dalam mengambil gambar saat liputan. 

2. Recording 

Produksi video, tidak selalu diselenggarakan didalam studio, tetapi ada 

yang diproduksi diluar studio.
16

 Recording sendiri adalah proses 

merekam gambar yang diambil dilapangan untuk kebutuhan video.  

Produksi program video ini tidak dapat terlepas dari adanya 

kerjasama oleh tim produksi yang merangkai dan menggambarkan ide 

cerita atau skneario ke dalam bentuk audio dan video. Adapun dalam 

sebuah proses produksi dibutuhkan beberapa materi untuk mencapa 

kesinambungan dalam hasil yang optimal. Materi tersebut antara lain 

berupa: materi produksi, biaya produksi, sarana produksi serta organisasi 

pelaksanaan produksi.  
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 H.Abdul Rachman, Dasar Dasar Penyiaran, CV Witra Inzani, Pekanbaru, 2012, hal 28 
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Materi produksi menurut Fred Wibowo dapat dijelaskan menjadi 

berbgaia macam factor seperti kejadian, benda, binatang, pengalaman 

ataupun hasil karya lain yang dapat diolah menjadi sebuah produksi yang 

berkualitas. Proses produksi sebuah video dapat ditentukan oleh 

pendidikan, pengalaman dan pemikiran kritis yang dimiliki oleh produser 

atas video tersebut. Keberadaan visi dari seorang produser turut serta 

dalam mempengaruhi hasil dari program yang ia produksi karena turut 

membantu dalam pemilihan materi produksi yang selektif dan kritis.  

Sarana Produksi Menurut Fred Wibowo adalah sarana yang 

dipergunakan dalam proses produksi untuk mewujudkan hasil nyata dari 

ide yang dimiliki. Tiga hal pokok yang dimiliki dalam proses produksi 

antara lain dapat berupa unit peralatan perekam suara, unit peralatan 

perekam gambar serta peralatan pencahayaan. Biaya Produksi Biaya 

produksi sangat diperlukan dalam setiap produksi program video apapun. 

Biaya produksi dapat mempengaruhi kelangsungan dari program video 

yang di produksi, baik berupa jumlah scene ataupun kualitas yang 

dimiliki dari acara tersebut.  

Seorang produser hendaknya memiliki pemikiran dan 

pertimbangan yang matang dalam mendapatkan serta menggunakan 

biaya produksi. Sebuah biaya yang dimiliki oleh program video tertentu 

dapat didasarkan pada financial oriented atau quality oriented. Financial 

oriented merupakan proses pembuatan produksi yang didasarkan pada 

sebuah anggaran dana produksi yang telah dimiliki. Sehingga bila suatu 

video memiliki anggaran yang minim maka penggunaan sarana ataupun 

konsumen dapat lebih ditekan dengan peraltan yang sederhana.  

Quality oriented meruapakan proses pembuatan produksi yang 

lebih mngutamakan kualitas terhadap video yang di produksi. Seorang 

produser dituntut untuk mengoptimalkan hasil produksi agar 

mendapatkan perhatian serta penilaian yang baik bagi konsumen. Dalam 

quality oriented biasanya seorang produser akan menggunakan sumber 

daya serta sarana yang paling optimal untuk proses produksinya.  
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Produksi Organisasi pelaksanaan produksi terkait dengan tim serta 

karyawan yang turut serta dalam operasional alat dan proses produksi 

dari suatu program video. Hendaknya sebuah tim produksi dapat 

menjalin kerjasama dan kinerja yang dapat dinkendalikan sesuai dengan 

tujuan yang dimiliki oleh produser. 

 

c. Pasca Produksi 

Post Production atau lebih dikenal dengan istilah pasca produksi 

lebih berorientasi pada program-program acara yang bersifat tidak 

langsung atau live karena untuk viasualisasi direct pada panel switcher 

oleh PD dan transmisikan ke permirsa.
17

 

 

Diagram Post-production 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Diagram Post-Production 

Sumber : Ciptono Setyobudi tahun 2006 

 

Dalam pasca produksi yang perlu di lakukan adalan tahapan 

penyelesaian atau penyempurnaan dari bahan-bahan audio maupun 

video. 
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1. Tahapan penyelesaian atau penyempurnaan  

a. Camera person dan reporter menyerahkan kaset/card hasil shooting 

kepada newseditor dengan data shooting (shooting list). 

b. Proses editing. 

c. Membuat grafik untuk pendukung materi berita. 

d. Reporter membuat naskah berita yang disesuaikan dengan 

gambar/suara yang di shooting (disinkronisasi). 

e. Proses dubbing. 

f. Naskah di serahkan kepada pemimpin redaksi(editor in chief). 

g. Naskah yang sudah dicek oleh pemimpin tredaksi selanjutnya 

diserahkan kepada editor/penata gambar atau disebut editor berita.  

Dalam pelaksannan editing reporter dan juru kamera sebaiknya 

mendampingi editor untuk memberitakan gambar dan statetment yang 

bakan di tampilkan.
18

 

2. Kunci keberhasilan produksi sangat di tentukan oleh keberhasilan tahap 

perencanaan dan persiapan. Orang yang begitu percaya pada 

kemampuan teknis sering mengabaikan hal-hal yang sifatnya pemikiran 

di atas kertas. Sebagian besar pekerjaan dalam produksi bukan shooting 

di lapangan. Shooting di lapangan hanya memerlukan waktu 7-10 hari, 

namun perencanaan dan persiapan dapat memakan waktu beberapa 

minggu dengan lebih banyak menggunakan kertas-kertas dan pena 

daripada kamera atau peralatan teknik yang lain.
19

  

Pasca-produksi memiliki tiga langkah utama, yaitu editing offline, 

editing online, dan mixing. Didalam hal ini, terdapat dua macam teknik 

editing, yaitu: Pertama, yaitu disebut Editing dengan teknik analog atau 

linier. Kedua, Editing dengan teknik digital atau non linier dengan 

komputer.
20
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 Dina mutoharoh, “Perencanaan produksi berita di MTA TV” jurnal komunikasi 
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Proses produksi merupakan tahap akhir dari sebuah proses 

produksi. Pasca produksi biasanya identik dengan editing, proses inilah 

kemasan hasil akhir dari program ditentukan. Pada teknik editing ada 

beberapa bentuk proses editingnya, antara lain: 
21

 

1. Editing linear (analog) 

Proses editing ini menggunakan sistem perekaman/ penyusunan gambar 

yang berurutan (linear). Jadi urutan gambar yang diinginkan sesuai 

dengan urutan pada naskah, mulai dari A s/d Z harus di edit secara 

alfabetis. Ada dua jenis konfigurasi linear editing yang banyak 

digunakan, yaitu : 

a) Simple editing. Konfigurasi editing yang sangat sedeehana yang terdiri 

dari sebuah VCR player, sebuah VCR recorder, dua buah TV monitor, 

dan sebuah editing controller. 

b) A/B roll editing. Konfigurasi editing melibatkan seperangkat alat yang 

terdiri dari dua VCR player, satu VCR recorder, lima TV monitor 

(setiap sumber gambar satu TV monitor), audio mixer dan editing 

controller. Dalam A/B roll editing ini semua jenis transisi dapat 

dilakukan. 

2. Editing non linear 

Editing non linear (juga sering disebut random acces/acak) mirip 

seperti bekerja dengan menggunakan word procces, dimana dengan 

mudah memindahkan, menghapus serta menduplikasi data-data. Non 

linear editing adalah proses penyusunan gambar yang dilakukan secara 

tidak berurutan (random/acak), penyusunan gambar bisa dimulai dari 

pertengahan suatu program, kemudian awal dari suatu program dan 

seterusnya hingga program tersebut selesai. 
22
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3. Dubbing  

Proses perekaman suara kedalam suatu audio tertentu, DAT, kaset atau 

media lainnya yang diselerasaskan dengan gambar video dan audio 

atmosfer yang terekam. 
23

 

4. Mixing 

Proses mencampur atau mengolah beberapa sumber suara (dubbing, 

atmosfer dan ilustrasi) serta menyamakan beat/tempo sehingga enak 

didengar, yang digunakan dalam suatu program. 
24

 

5. Preview 

Merupakan proses melihat hasil dari produksi yang telah dipilih, sesuai 

dengan keinginan director atau konsumen. 

Sementara itu menurut Alan Wurtzel, prosedur baku dalam 

memproduksi program disebut Standart Operation Procedure (SOP). 

Mencakup: Pre Production Planning, Set-up and Rehearsal, Production 

dan Post Production.
25

 

a) Pre Production Planning 

Tahapan ini merupakan proses awal dari seluruh kegiatan yang akan 

datang, atau sering disebut sebagai tahapan perencanaan. Bermula dari 

timbulnya sebuah gagasan atau ide yang menjadi tanggung jawab seorang 

director, tetapi tidak berarti ide datangnya harus dari director, boleh jadi 

ide datang dari luar, hanya tanggung jawab ide tadi diambil alih oleh 

director dari video yang bersangkutan, director yang bersangkutan segera 

memulai berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, selanjutnya director meminta kepada penulis naskah untuk 

merangkai kata dan menentukan format serta durasi video. 
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Apabila naskah telah memenuhi syarat, maka director 

menyelenggarakan planning meeting, dengan mengumpulkan kerabat kerja 

inti (key member) yang terdiri dari pengarah video, pengarah teknik, 

pengarah audio, pengarah lampu, dan penata artistic, pada tahapan 

planning meeting director melakukan pendekatan produksi (production 

approach) tentang rencana produksi dan seluruh anggota inti memberikan 

berbagai masukan yang diperlukan, sehingga rencana produksi akan dapat 

direalisasikan atas kesepakatan bersama. 

Selanjutnya director menyiapkan berbagai hal yang besifat 

pendukung, seperti merencanakan anggaran yang diperlukan dan 

sebagainya, sedangkan para anggota inti dengan selesainya planning 

meeting berarti mempunyai bahan-bahan sebagai rencana kerja, sehingga 

mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. 

b) Set-up and Rehearsal  

Set-up merupakan tahapan persiapan-persiapan yang bersifat teknis 

dan dilakukan oleh anggota inti bersama kerabat kerja, mulai dari 

menyiapkan peralatan yang akan digunakan baik untuk keperluan didalam 

maupun diluar studio, menyiapkan denah untuk setting lampu, mikrofon, 

maupun tata dekorasi. Masalah latihan (rehearsal) tidak hanya berlaku 

bagi konsumen, tetapi sangat penting juga bagi anggota kerabat kerja, 

mulai dari penata gambar (switcher), penata lampu, penata suara, pengarah 

kamera (floor director), cameraman sampai kepengarah acara, dalam 

latihan ini dipimpin oleh pengarah video. 

c) Production 

Production adalah upaya merubah bentuk naskah menjadi bentuk 

audio-visual untuk video, dengan demikian karakter produksi video 

wedding pada umumnya lebih ditentukan oleh karakter naskah. 
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d) Post production 

Post production merupakan tahap penyelesaian atau penyempurnaan dari 

bahan pita audio-visual. Tahap penyelesaiannya meliputi: 

1) Melakukan editing baik suara maupun gambar. 

2) Insert visualisasi (memasukkan gambar yang sudah jadi untuk diedit). 

3) Dubbing (mengganti suara asli dengan rekaman). 

4) Pengisian narasi (alur cerita waktu dan tempat kejadian). 

5) Pengisian sound efek dan ilustrasi agar hasil produksi menjadi lebih 

menarik. 

Melakukan evaluasi terhadap hasil produksi, dalam evaluasi ini 

hasil produksi masih diberikan cacatan misalnya, masalah ilustrasi, sound 

efek, editing gambar, dan sebagainya, sehingga masih dilakukan 

perbaikan. 

 

2. Multimedia  

Menurut Hofstetter, multimedia adalah pengunaan computer untuk 

menampilkan dan menggabungkan teks, grafik, audio dan video dengan 

menggunakan link dan alat-alat lainnya yang memungkinkan pemakai untuk 

mengatur dan berinteraksi, membuat dan melakukan komunikasi. 

Menurut hofsetter ada 5 unsur sitem multimedia sebagai berikut: 

1. Audio 

Audio adalah segala suatu yang dapat didengar. Audio atau suara dalam 

computer diolah oleh sound card dari bentuk analog ke bentuk digital. 

Audio sangat berguna dalam memberi tekanan dalam sebuah adegan atau 

memberikan efek sara dalam sebuah karya multimedia. 

2. Video 

Video adalah system gambar hidup atau gambar bergerak yang saling 

berurutan. Terdapat dua macam video yaitu video analog dan video 

digital. Video analog dibentuk dari deretan sinyal elektrik (gelombang 

analog) yang direkam oleh kamera dan dipancarluaskan melalui 

gelombang udara. Sedangkan video digital dibentuk dari sederetan sinyal 
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digital yang berbentuk, yang menggambarkan titik sebagai rangkaian 

nilai minimum atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai 

maksimum berarti 1. Terdapat 3 komponan utama yang membentuk 

video digital yaitu frame rate, frame size, dan data type. Frame rate 

menggambarkan berapa kali bingkai gambar muncul setiap detiknya. 

Sementara frame size merupakan ukuran fisik sebenarnya dari setiap 

bingkai gambar dan data type menentukan seberapa banyak perbedaan 

warna yang dapat muncul pada saat bersamaan.  

3. Gambar atau grafik 

Gambar merupakan kumpulan dari banyak titik yang tersusun 

sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu bentuk yang disajikan sebagai 

sarana informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para 

pemakai. Gambar juga bisa sebagai alat penerjemah. 

4. Teks 

Tampilan dalam bentuk teks pada program multimedia sangat berperan 

memberikan kemudahan bagi pemakai untuk menyampaikan suatu 

infromasi. Teks juga sangat berguna untuk menyampaikan suatu 

informasi. Teks juga sangat berguna untuk menjelaskan adegan yang 

sedang berlangsung dalam sebuah system multimedia. Teks juga 

memberi warna tersendiri bagi multimedia. 

5. Animasi 

Animasi adalah paparan urutan takaran yang setiap satunya terdapat 

sedikit perbedaan untuk menghasilkan satu pergerakan secara berterusan. 

Animasi merupakan satu teknologi yang membolehkan image pengguna 

kelihatan seolah-olah hidup, dapat bergerak, beraksi dan bercakap. 

Berdasarkan unsur pokok media multimedia menjadi tiga macam, 

yakni media visual, media audio dan media audio-visual. Ketiga 

penggolongan ini di jabarkan lebih lanjut menjadi 10 macam, yaitu: 
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1. Media audio: media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio cassette 

tape recorder, dan radio.  

2. Media visual: media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi.  

3. Media audio-visual: media yang dapat menghasilkan rupa dan suara 

dalam suatu unit media. 

4. Media audio motion visual: penggunaan segala kemampuan audio dan 

visual ke dalam kelas, seperti televisi, video tape /cassette recorder dan 

sound-film.  

5. Media audio still visual: media lengkap kecuali penampilan motion/ 

geraknya tidak ada, seperti sound- filmstrip, sound-slides, dan rekaman 

still pada televise.  

6. Media audio semi-motion: media yang berkemampuan menampilkan 

titik-titik tetapi tidak dapat menstransmit secara utuh suatu motion yang 

nyata. Contonya telewriting dan recorder telewriting.  

7. Media motion visual: silent film (film bisu) dan (loop film). 

8. Media still visual: gambar, slides, filmstrips, OHP dan transparansi.  

9. Media audio: telepon, radio, audio, tape recorder dan audio disk.  

10. Media cetak: media yang hanya menampilkan informasi yang berupa 

simbol-simbol tertentu saja dan berupa alphanumeric, seperti buku-

buku, modul, majalah, dll.  

 

3. Sinematografi 

Sinematografi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu: 

kinema (gerak), photo (cahaya), graphos (lukisan/tulisan). Jadi 

sinematografi dapat diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau 

ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematografi. 

Sinematografi itu sendiri berarti kamera untuk pengambilan gambar atau 

shooting, dan alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar-gambar 
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film. Sedangkan sinema (cinema) diartikan sebagai gambar hidup, film, atau 

gedung bioskop.
26

  

Jadi Cinematography bisa diartikan menulis dengan gambar yang 

bergerak. Di dalam kamus TELETALK yang disusun oleh Peter Jarvis 

terbitan BBC Television Training, Cinematography diartikan sebagai The 

craft of making picture (pengrajin gambar). Sebagai pemahaman 

cinematography bisa diartikan sebagai kegiatan menulis yang 

menggunakan gambar bergerak sebagai bahannya. Dapat dipahami dalam 

cinematography kita mempelajari bagaimana membuat gambar bergerak, 

seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-

potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaiaan gambar yang mampu 

menyampaikan maksud tertentu dan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan suatu ide tertentu.  

Pratista mengungkapkan dalam sebuah ilmu sinematrografi, seorang 

pembuat film tidak hanya merekam setiap adegan, melainkan bagaimana 

mengontrol dan mengatur setiap adegan yang diambil, seperti jarak, 

ketinggian, sudut, lama pengambilan, dan lain-lain. Hal ini menjelaskan 

bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, 

yakni kamera atau film, framing, dan durasi gambar. Framing dapat 

diartikan sebagai pembatasan gambar oleh kamera, seperti batasan wilayah 

gambar atau frame, jarak ketinggian, pergerakan kamera, dan sebagainya. 

Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan atau menjelaskan obyek tertentu 

secara mendetail, dengan mengupayakan wujud visual film yang tidak 

terkesan monoton. 
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Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan 

gambar diantaranya sebagai berikut
27

: 

a. Teknik head dan shoulders penonton akan dibawa untuk dapat ikut 

merasakan apa yang dilibatkan dari sisi sebelah kepala dan pundak 

(bahu) tokoh.  

b. Long Shot merupakan bidikan kamera jauh, pandangan penuh dari 

adegan yang dapat memberikan kesan efek luas.  

c. Frog Eye akan menjadikan objek terkesan tinggi, kokoh dan megah. 

Frog eye merupakan sudut pengambilan gambar diambil sejajar dengan 

permukaan tempat objek berdiri, seolah-olah memperlihatkan objek 

menjadi sangat besar.  

d. Eye Level/Normal Angle yaitu kamera ditempatkan sejajar dengan mata 

subyek. Pengambilan gambar dari sudut eye level hendak menunjukkan 

bahwa kedudukan subyek dengan penonton sejajar. 

e. Low Angle merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi 

kameralebih rendah dari subjek mata. 

f. Teknik Hot Move: fear of high-looking download penonton akan dibawa 

ikut merasakan kesan atau sensasi seolah dari temoat kedudukan tempat 

tinggi. 

g. Still Camera yaitu teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera 

diam tidak bergerak, menghasilkan kedataran sesuatu adegan yang 

mengalir. 

h. Panning yaitu membidik dari satu sisi ke sisi yang lain diakhiri bidikan 

statis. 

i. Tracking yaitu menggerakkan kamera dengan posisi badan kamera turut 

mengikuti gerakan yang dijadikan objek. 
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Dalam  sinematografi terdapat proses komunikasi atau penyampaian 

pesan yang perlu adanya unsur-unsur komunikasi yang merupakan faktor 

penting dalam pencapaian keberhasilan komunikasi, diantaranya adalah 

menurut Onong Uchjana Effendy yaitu komunikator, pesan, komunikan, 

media dan effek. Sedangkan menurut A.W. Widjaja, unsur-unsur 

komunikasi meliputi sumber, komunkator, pesan, channel (saluran) dan 

effeks atau hasil. 

Adapun unsur-unsur komunikasi yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah komunikator, pesan, channel (saluran), komunikan (pendengar), dan 

effeks (hasil).
28

 

1. Komunikator 

Menurut A.W. widjaja komunikator adalah setiap orang atau kelompok 

dapat menyampaikan pesan-pesan komunkasi, komunikator bisa berupa 

presiden, menteri, guru, maliqh, dan lain sebagainya. Bagi seorang 

komunikator harus mempunyai persyaratan yaitu harus menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dan benar-benar menguasai materi atau masalah 

dan menggunakan bahasa yang dipahami oleh komunikan. 

2. Pesan 

Pesan menurut A.W. Widjaja adalah keseluruhan dari apa yang 

disampaikan oleh komunikator. Pesan komunikasi dapat berupa hiburan, 

pendidikan, penerangan dan lain sebagainya, yang mempunyai indikator-

indikator adalah umum, jelas, bahasan, positif, dan penyesuaian. 

3. Channel 

Menurut A.W. Widjaja adalah saluran penyampaian pesan biasanya 

disebut media. Media atau saluran komunikasi ada dua macam, yakni 

media umum dan media massa, umum adalah media yang dapat 

digunakan semua bentuk komunikasi, contoh radio CB, OHD. Massa 

adalah media yang digunakan oleh komunikasi massa, contoh televisi, 

radio siaran, dan film. 
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4. Komunikan 

Menurt Onong Uchjana Effendy, komunikan adalah pendengar atau 

pemirsa suatu media massa. Artinya komunikan yakni, “khalayak sasaran 

media massa bersifat heterogen yang berarti antara pembaca, pemirsa, 

pendengar yang satu dengan yang lainnya. 

5. Effek 

Menurut A.W. Widjaja efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, 

yakni sikap dan tingkah laku orang sesuaiatau tidak sesuai dengan kita 

inginkan untuk mnedapat effek yang baik dari komunikasi maka prosedur 

yang ditemouh adalah apa yang disebut “A-A prosedur” yaitu proses dari 

attention (perhatian), interest (kepentingan), desire (keinginan), decision 

(keputusan), action (tindakan)  

 

4. Perilaku Konsumen Etnis Tionghoa 

Bangsa Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia 

untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini dalam bahasa 

Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata “cina” yang kini 

memiliki konotasi negatif. 

Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang Tiongkok yang 

tinggal di luar Republik Rakyat Tiongkok, seperti di Indonesia (Tionghoa-

Indonesia), Malaysia (Tionghoa-Malaysia), Singapura, Hongkong, Taiwan, 

Amerika Serikat. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah orang 

Tionghoa dan orang Tiongkok memiliki perbedaan makna yang pertama 

merujuk pada etnis atau suku bangsa, yang kedua merujuk pada 

kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang 

pergi merantau umumnya disebut sebagai orang Tionghoa 

perantauan (Hoakiao). 

Pemahaman tentang perilaku konsumen adalah tugas penting para 

pemasar. Para pemasar harusnya mencoba memahami perilaku pembelian 

para konsumen agar mereka bias memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Konsumen merupakan aset berharga bagi semua bisnis karena konsumen 

https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_perantauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_perantauan
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berperan penting dalam  kelanjutan suatu bisnis. Schiffman mengatakan 

bahwa perilaku konsumen dapat didefenisikan sebagai sebuah perilaku yang 

ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari sesuatu, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, membuang produk dan pemikiran dimana 

mereka berharap kebutuhan mereka akan terpuaskan inilah yang menjadi 

kaum etnis Tionghoa sebagai pembisnis handal.
29

  

Kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia sudah diperkirakan terjadi 

berabad-abad silam. Berdasarkan fakta sejarah, label sebagai suku 

pendatang sudah melekat pada etnis Tionghoa di Indonesia. Selama 

berabad-abad warga Tionghoa dari bagian tenggara telah bermigrasi ke 

kepulauan Indonesia.
30

  

Dengan adanya perilaku konsumen terjadilah komunikasi pemasaran 

yang dimana usaha menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen 

sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Konsep yang secara umum 

sering digunakan untuk menyampaikan pesan ialah apa disebut sebagai 

bauran promosi.  

Disebut bauran promosi karena biasanya pemasaran sering 

menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam 

suatu rencana promosi, yaitu iklan, penjualan tatap muka, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung.
31

 

B. Kajian Terdahulu 

Peneliti meninjau beberapa penelitian sebelumnya dengan skripsi yang 

bahasanya kurang lebih sama. Rujukan penelitian awal ini diharapkan dapat 

membantu penelitian dalam membentuk koridor berpikir yang sama. Berikut ini 

beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai bahan rujukan 

penelitian. 
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Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Roni 

Rahman, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2009 dalam 

skripsinya yang berjudul Proses Produksi Program Siaran Berita Riau di 

TVRI Riau. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari uraian 

yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Proses Produksi Siaran Riau mulai dari Pra Produksi, Produksi, dan Pasca 

Produksi. Proses produksi program siaran berita Riau di TVRI Riau sudah 

memiliki nilai yang cukup bagus dalam menjalankan proses produksi program 

siaran berita itu dikarenakan TVRI Riau telah mengacu pada standar untuk 

proses produksi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh kru yang terlibat dalam 

menjalankan tugas 

a. Faktor pendukung: Adanya sarana dan prasarana seperti peralatan yang 

lengkap, transportasi yang mendukung, dan SDM yang berkualitas serta 

kerjasama yang baik atar sesama kru (kerabat kerja) 

b. Faktor penghambat: Dapat dilihat dari lokasi yang jauh serta gangguan yang 

terjadi tanpa disengaja seperti kerusakan peralatan, kerusakan transportasi, 

dan kemacetan. 

Adapun hasil dari penelitian proses produksi program siaran berita di Riau 

Televisi ini menjelaskan tentang tata cara produksi dalam pembuatan sebuah 

informasi media melalui siaran yang berbasis broadcast/penyiaran.  

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Randi Pratama  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 2010 dalam 

skripsinya yang berjudul Proses Produksi Iklan Layanan Masyarakat di TVRI 

Stasiun Riau. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari uraian 

yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan  bahawa:  

1. Proses produksi iklan layanan masyarakat televisi di TVRI stasiun Riau  

Proses produksi iklan layanan masyarakat di TVRI Riau ternyata menggunakan 

standar tahapan-tahapan proses produksi yang telah berlaku untuk 

menghasilkan iklan yang mempunyai pesan dan tujuan sosial yang di 

sampaikan kepada khalayak. Tahapan-tahapan proses produksinya yaitu: 
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a. Pra produksi yang dimana tim produksi atau kerabat kerja mencari ide dan 

gagasan untuk menghasilkan konsep kreatif yang akan di tuangkan dalam 

naskah, story board dan menganalisn teknik produksi. 

b. Produksi yaitu kegiatan syuting atau pengambilan gambar melibatkan model 

atau pemain berekting di depan kamera. 

c. Pasca produksi yaitu pengambilan gambar dengan dua proses offline dan 

online setelah itu dilakukan penyiaran iklan untuk televisi. 

2. Sedangkan faktof faktor yang mempengaruhi kerabat kerja atau tim produksi 

yang terdapat dalam menjalakan tugas sebagai berikut: 

d. Faktor pendukung dimana kerja sama kerabat kerja atau tim produksi baik 

dalam sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung kegiatan 

jalannya produksi. 

d. Faktor penghambat disebabkan oleh kerusakan peralatan dan transportasi 

karna kondisi cuaca yang mengganggu secara tidak sengaja dan keterbatasan 

dana untuk biaya operasional 

Dari penelitian sebelumnya yang referensi dalam penelitian ini didasari dari 

suatu jurnal multimedia tentang cara pembuatan film. Kajian terdahulu ini 

mengacu pada penelitian ilmiah tentang “Perancangan Media Promosi dan 

Pembuatan Film Pendek Titik Balik” Antoni Nugrahanto (2010). Meneliti 

bagaimanakah sebuah film pendek yang dibuat secara independen menghasilkan 

media yang efektif untuk memberikan hiburan serta menyampaikan pesan yang 

terkandung didalamnya, karena media tersebut dapat diterima dengan mudah oleh 

target audience. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang 

dimana meliputi perancangan design: storyboard, script. Kemudia planning , 

proses produksi, video editing, audio processing, editing dan mixing, final editing, 

hasil perbandingan perencanaan serta uji coba. Kesimpulan dari penelitian ini 

telah dihasilkan sebuah film pendek dengan tema baru, guna memperbanyak 

khasanah dunia pustaka perfilman.  
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Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan proses 

produksi yang dibuat oleh penulis berkaitan, akan tetapi penulis 

menspesifikasikan kepada wedding sinematografi, mengingat penelitian ini belum 

pernah diteliti oleh mahasiswa broadcasting. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berfungsi menghindari kerancuan penafsiran tentang proses 

produksi wedding sinematografi pada kalangan etnis Tionghoa di Max bridal 

Pekanbaru. Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu mengenai suatu konsep yang 

akan memberikan penjelasan terhadap teori dari proses produksi wedding 

sinematografi yang dilakukan oleh pihak Max bridal Pekanbaru. Dari 

penggambaran skema peneliti menggunakan teori proses produksi yang menjadi 

acuan untuk penelitian ini. Proses produksi merupakan tahap pembuatan yang 

akan memberikan hasil dalam sebuah penelitian.  

Tahap produksi terdiri dari 3 bagian yaitu tahap pra-produksi, produksi, 

hingga tahap pasca produksi.
32

 Di dalam teori proses produksi ketiga tahap 

tersebut juga dilakukan dengan beberapa langkah mulai dari tahap pra-produksi 

yang didalamnya berawal dari penemuan ide, pembuatan naskah, perencanaan, 

diakhiri dengan persiapan, kemudian pada tahap produksi sendiri dibagi menjadi 

dua yakni pengambilan gambar dan recording, lalu pada tahap terakhir yaitu pasca 

produksi terdapat langkah editing dan ketika semua selesai barulah dilakukan 

langkah priview untuk melihat gambar yang dihasilkan kepada konsumen. 

Kerangka fikir dalam penelitian ini yaitu mengenai suatu konsep yang akan 

memberikan penjelasan terhadap teori dari proses produksi sinematografi yang 

dilakukan oleh max bridal. 

Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 

untuk mencapai suatu program harus melalui beberapa tahapan, tahapan tersebut 

meliputi pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi. Dari tahapan pra- 

produksi terjadi suatu proses penemuan ide, perencanaan, dan persiapan. Di 
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tahapan produksi terjadi dua bagian proses yang pertama pengambilan gambar 

dan kedua adalah recording yaitu proses merekam. Dan tahapan terakhir adalah 

tahap pasca produksi yang didalamnya mencakup editing lalu diikuti dengan 

priview sebagai pemeriksaan kembali sebelum ditayangkan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

Pra Produksi 

 

 

 Penemuan 

Ide 

 Pembuatan 

Naskah 

 Perencanan 

 Persiapan 

 

 

Produksi 

 

 

 Penganbilan 

 Recording 

   

  Pasca Produksi 

 

 

 Editing 

 Preview 

 

    Hasil Wedding 

      Sinematografi 

   

 

 

 

Gambar 2.4 : Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


