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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1. Kesimpulan 

      Melalui kerja praktik dengan judul “Proses Pembuatan Konten Kreatif Melalui 

Instagram Mengenai Seks Sebagai Bahan Edukasi Seksual” ini, penulis dapat 

mengetahui bagaimana proses produksi sebuah konten kreatif dalam bentuk visual 

pada media sosial. banyak hal yang dapat penulis pelajari dari proses produksi 

mulai dari Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi.  

      Dimulai dari tahap pertama yaitu penulis berusaha menemukan isu sosial yang 

ada pada masyarakat saat ini. Penulis memilih Pendidikan Seks sebagai isu sosial 

yang diangkat dalam kerja praktik ini. Setelah menentukan isu sosial maka tahap 

selanjutnya penulis menyusun konsep produksi untuk merealisasikan karya visual 

ini. Agar semua informasi dan edukasi tersampaikan dengan baik dan efektif, maka 

penulis memilih media sosial Instagram sebagai platform untuk membagikan karya 

visual yang telah di produksi. Penulis memilih Instagram karena saat ini Instagram 

menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

Selain itu, Instagram menjadi media sosial yang dianggap efektif dan efisien karena 

memiliki berbagai fitur yang dapat mendukung penulis untuk merealisasikan karya 

visual ini. 

      Setelah penulis juga melakukan riset informasi mengenai Pendidikan Seks 

melalui internet. Informasi yang dicari berupa topik bahasan, ide untuk membuat 

karya visual supaya informasi dapat disampaikan secara ringan, jelas dan menarik. 
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Setelah semua informasi terkumpul, penulis melakukan bimbingan kepada dosen 

pembimbing untuk mendapatkan beberapa masukan terkait produksi. Selanjutnya 

penulis melakukan produksi yaitu editing. Lalu tahap terakhir adalah penulis 

mengunggah karya-karya visual yang telah diproduksi pada akun Instagram 

“@ruang.kotor”.  

      Dari hasil kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis dan setelah 

melakukan pembahasan mengenai hasil atau temuan serta teori yang digunakan, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses produksi yang penulis 

lakukan sudah menerapkan beberapa tahapan yang ada pada teori-teori yang ada.  

IV.2. Saran 

      Dari hasil karya visual yang telah diunggah penulis ke media sosial Instagram 

“@ruang.kotor” penulis merasa sudah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. 

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi mengenai ketepatan waktu 

dalam pengunggahan konten agar sesuai dengan time planning. Selain itu, 

pemilihan warna yang penulis pilih yaitu warna krem sebagai warna dominan sudah 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Tapi pada beberapa proyek 

penulis merasa bahwa warna krem saja terlalu monoton dan kurang menarik. 

Sehingga, pada beberapa konten penulis menambahkan warna baru agar secara 

visual lebih menarik. Penulis harus lebih mengembangkan kemampuan desain lagi, 

agar karya lain yang akan diproduksi nantinya lebih menarik.  
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