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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1.  Kesimpulan  

Penulis membuat konten Instagram @waregpwol yang berisikan 

info kuliner dalam bentuk gambar dan vlog. Konten Instagram 

@waregpwol diunggah seminggu sekali selama delapan minggu. Sebelum 

penulis menghasilkan konten penulis harus melalui proses pembuatan 

konten yaitu pra-produksi, pre-produksi, produksi dan pasca produksi. 

Tahapan yang menjadi tanggung jawab content creator adalah pada saat 

produksi dan pasca produksi. Proses produksi adalah proses pengambilan 

gambar atau konten sesuai dengan naskah atau script yang telah dibuat. 

Konten pada akun Instagram @waregpwol menggunakan sudut 

pengambilan gambar yang cenderung detail atau close up untuk 

menonjolkan objek agar lebih menarik. 

 Setelah pengambilan gambar dilakukan, maka pasca produksi 

dilaksanakan. Pasca produksi adalah kegiatan penyuntingan gambar visual, 

audio atau audio visual, pembuatan narasi, pembuatan efek khusus dan 

melakukan evaluasi hasil akhir produksi. Konten Instagram @waregpwol 

disunting agar warna makanan lebih menonjol, tidak gelap dan cerah. 

Penyuntingan audio dilakukan agar suara lebih jernih dan tidak noise, lalu 

menambahkan audio berupa backsound agar mendukung suasana konten, 

kemudian menambahkan narasi berupa voiceover agar lebih menarik. 

Setelah penyuntingan dilakukan dan ditinjau kembali oleh dosen 

pembimbing dan mendapatkan persetujuan maka konten siap diunggah. 

 

IV.2. Saran 

Selama melakukan project kerja praktik penulis merasa berproses 

dengan lancar. Tetapi penulis menemukan adanya kekurangan dari project 

yang  yang telah dilaksanakan ini yaitu: (1) kurangnya referensi mengenai 

info kuliner yang sedang trending (2) kurangnya keanekaragaman sudut 
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pengambilan gambar membuat konten monoton (3) kurangnya kreatifitas 

dalam penyuntingan gambar karena keterbatasan waktu dan alat. Saran 

untuk pembaca jika ingin mengangkat topik yang sama sebaiknya dapat 

lebih kreatif untuk mencari referensi mengenai tren atau dapat menciptakan 

tren itu sendiri. 
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