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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilokasi penelitian di 

Kantor Redaksi Radar TV Lampung, peneliti mendapatkan bahwa : 

1. Editor berita TV di Radar TV Lampung khususnya progam berita Radar 

Malam bahwa tidak berlatar belakang pendidikan Pers ataupun jurnalistik, 

editor memahami teknik editing berdasarkan study banding, otodidak dan 

melalui pelatihan-pelatihan serta diklat yang diadakan oleh televisi lain di 

luar Lampung.  

2. Tugas editor naskah berita adalah melakukan akurasi data supaya tidak 

tejadi kesalahan dalam penulisan saat berita ditayangkan, verifikasi data 

untuk mengetahui kebenaran berita dengan selalu berkomunikasi kepada 

reporter berita saat melakukan editing berita dan check and ballane. 

Sedangkan tugas editor gambar adalah melakukan cut to cut atau 

pemotongan gambar hasil liputan peristiwa, mixing  antara audio dan 

gamba serta menambahkan gambar pendukung dan membuat grafis 

pendukung. Dan editor memiliki tanggung jawab fatal jika melakukan 

kesalahan. 

3. Peran editor sangat penting dalam menyajikan bahan berita, editor 

berperan secara tim bukan individualis. Peran editor bergantung dengan 
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hasil liputan reporter berita. Karena jika fungsi dan peran ini tidak berjalan 

maka tidak akan tercipta bahan berita yang berkualitas. Editor tidak 

mengalami kesulitan atau hambatan yang besar dalam melakukan 

perannya. Sehingga editor masih dapat mengatasinya dengan baik dan 

berita tetap terjaga keakuratannya dan berkualitas.  Dalam melakukan 

perannya editor berkoordinasi dengan baik antara editor berita dengan 

crew lainnya berlangsung cukup baik, tercipta komunikasi yang maksimal.  

 

B. Saran  

Industri pertelevisian di Indonesia terutama selalu mengalami perubahan. Selera 

pasar cenderung selalu berubah dan dinamis apabila dikaitkan dengan rating, 

sponsor dan kreatifitas orang-orang yang ada didalamnya. Dari kesimpulan diatas, 

peneliti memiliki saran, antara lain: 

1. Mengenai manajemen media massa, hendaknya setiap lembaga media televisi 

lokal tidak terdapat peran ganda tehadsap posisi yang di jalankan dalam satu 

program acara. 

2. Agar editor tetap menjaga kualitas program dan membuat pengembangan 

terhadap program, misalnya dari segi penampilan program dan pengemasan 

berita. Hal ini bertujuan agar program berjalan secara maksimal serta terus 

berkembang menjadi lebih baik. 

 


