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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1 Kesimpulan 

 Peran seorang content creator tidak pernah terlepas dari adanya proses dan 

tahapan – tahapan yang digunakan untuk mencapaian dalam pembuatan konten. 

Adapun tahapan tersebut meliputi tahap mencari dan menentukan ide, melakukan 

pengumpulan data yang digunakan, menyusun konten hingga pemilihan media yang 

digunakan untuk mempublikasikan konten yang disusun. Pada setiap tahapan yang 

akan menemukan beberapa kesulitan yang akan ditemui, salah satunya kesulitan untuk 

menemukan narasumber, bahkan melakukan revisi terhadap konten karena adanya 

perubahan konsep saat proses produksi berlangsung.  

 Adapun dalam penyusunan kerja praktik secara individu, penulis 

memposisikan diri pada beberapa divisi pekerjaan, mulai dari research and analyst 

yang akan mencari informasi dan menetapkan tema serta referensi yang dibutuhkan. 

Creative director, mengarahkan dan menyusun proses pengerjaan, pengemasan konten 

hingga pemilihan desain – desain yang tepat, membuat caption yang tepat dengan 

konten dan yang selanjutnya menjadi seorang editor yang akan bekerja pada proses 

produksi yaitu mulai dari melakukan layouting, design feeds, audio tapping, final 

editing akan produksi konten. 
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 Dalam hal ini, penulis meyakini beberapa teori yang ditemui menjadi salah satu 

arah pandangan yang diterapkan untuk menyelesaikan konten, mulai dari sebuah tahap-

tahap yang dipersiapkan hingga proses produksi konten. Selain itu, penulis juga 

melakukan konsultasi bersama dengan dosen pembimbing agar dapat mempersiapkan 

konten dengan baik. Sehingga dengan bantuan sumber data yang ditemukan dan 

kolaborasi dengan dosen pembimbing akhirnya konten yang disusun dapat 

dipublikasikan sesuai dengan tujuan penulis. 

IV.2 Saran 

 Penulis dalam menyusun seluruh konten meyakini bahwa sudah 

mempersiapkan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 

diperbaiki. Terkhususnya pada konten visual, banyak ditemukan bahwa biasanya 

konten visual yang dipersiapkan untuk multiple post biasanya tidak melebihi 4 desain 

agar membuat para pembaca tidak merasa terlalu banyak. Namun, pada kenyataanya 

penulis sebagai seorang content creator menyusun konten visual multiple post lebih 

dari 5 desain gambar, sehingga ada baiknya untuk dikurangi.  

 Adapun hal penting lainnya yang harus diperhatikan sebagai seorang content 

creator adalah ketepatan waktu dari timeline yang telah disusun. Dalam tahap 

pengunggahan konten di media sosial, seorang content creator harus lebih 

memperhatikan kembali waktu –waktu yang tepat untuk digunakan sebagai waktu 

mengunggah konten yang disajikan. Hal ini membutuhkan research lebih dalam lagi, 

dan dalam tahap mengerjakan seluruh persiapan konten penulis mengalami beberapa 
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keterlambatan dalam menyusun karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui, 

maka ada baiknya jika penulis lebih memperhatikan lagi dan disiplin dalam pengerjaan 

project konten yang ditentukan. 
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