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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

 Selama proses pengerjaan projek kerja praktik ini penulis merasa banyak 

belajar hal baru terutama pada manajemen waktu ketika proses pembuatan konten 

dalam projek kerja praktik. Dalam pengerjaan ini penulis yang bertugas untuk 

bertanggung jawab atas semua materi isi dan penulisan konten Instagram 

@soundessmind juga mendapatkan wawasan baru terutama mengenai pentingnya 

kesehatan mental. Pada setiap konten penulis selalu mencari ide untuk sebuah topik 

yang akan diangkat, biasanya penulis mencari insipirasi melalui melalui Youtube, 

Instagram, dan Pinterest. Kemudian jika sudah menemukan topik yang sesuai 

penulis akan memulai memikirkan alur dari konten kampanye yang mana biasanya 

penulis diskusikan terlebih dahulu dengan partner. Kedua, penulis akan melalukan 

riset untuk mendapatkan data yang valid dari berbagai sumber untuk mendukung 

topik yang telah ditentukan. Ketiga, penulis memberikan arahan kepada partner 

tentang pilihan konten apa yang hendak digunakan seperti audio, visual atau audio-

visual. Keempat, penulis melakukan penulisan caption dengan menggunakan 

dukungan dari data yang telah diriset sebelumnya dan disesuaikan dengan topik 

yang diangkat. Penggunaan bahasa dan emoticon juga penulis perhatikan supaya 

audiens yang membaca caption dari konten ini lebih merasa dekat dan setiap konten 

lebih terasa personal. 

 Projek kerja praktik ini dikerjakan penulis bersama partner dimana 

membuat penulis untuk belajar bekerjasama dalam tim. Talitha Khansa sebagai 
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partner dalam pengerjaan projek ini juga sangat membantu penulis dalam 

memberikan insight untuk materi konten Instagram. Proses diskusi dan bertukar 

pikiran dapat memudahkan penulis dan partner untuk mengeksekusi sebuah 

konten, hal ini juga membantu penulis dan partner untuk menyatukan beberapa 

pendapat yang berbeda sehingga mencapai tujuan yang sama demi keberhasilan 

projek kerja praktik 

IV.2 Saran 
 

 Selama proses pengerjaan projek penulis menemukan beberapa kendala 

kecil yang menurut penulis dapat diperbaiki di kemudian hari. Beberapa saran 

yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Kurangnya sumber kredibel dalam pencarian data sehingga penulis harus 

membuat tulisan dari data yang apa adanya semenarik mungkin. 

2. Akibat dari pandemi Covid 19 terdapat beberapa hal yang menjadi kendala 

selama proses pengerjaan projek seperti tidak dapat mewawancarai narasumber 

secara tatap muka sehingga data yang didapat dirasa kurang maksimal. 

3. Komunikasi penulis dengan partner juga beberapa kali terkendala karena tidak 

dapat bertatap muka secara langsung, sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

banyak untuk berdiskusi. 

4. Karena media yang digunakan yaitu akun Instagram diharuskan untuk dikunci 

maka dalam penyebaran konten dan kampanye ini masih kurang dalam penargetan 

audiens sehingga edukasi dan informasi yang hanya tersampaikan disebagian 

kecil orang saja. 
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5. Kemudian untuk penyajian konten seharusnya dapat lebih dipersiapkan lebih 

detail karena seperti dalam konten “6 Songs That Show You To Keep A Positive 

Outlook” yang mengalami copyright karena menggunakan beberapa cuplikan 

video klip dan lagu dari musisi Internasional. 

Demikian merupakan saran yang dapat penulis tuliskan bagi pengerjaan 

projek kerja praktik ini, semoga kedepannya saran ini berguna bagi evaluasi 

sistem kerja praktik maupun bagi penulis dan pembaca. 
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