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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1 Kesimpulan 

 
Penulis telah melewati beberapa tahap dalam proses pembuatan podcast dengan 

tema Inspirasi Perempuan, penulis merangkum beberapa hal yang dapat menjadi 

kesimpulan untuk diambil. Pemilihan podcast sebagai projek kerja praktik untuk tugas 

akhir adalah pilihan yang menarik mengingat banyak orang yang tertarik dan 

mendengarkan podcast. Tema yang diangkat berupa tema yang berkaitan dengan 

perempuan, dimana perempuan merupakan sosok penting dalam peradaban umat 

manusia. Pembahasan mengenai inspirasi perempuan yang dimuat di dalam konten 

berisikan mengenai masalah sosial yang sering dihadapi kaum perempuan, sosok 

inspiratif, hingga pembahasan mengenai hal-hal yang mampu menjadi motivasi untuk 

kehidupan perempuan sehari-hari. 

Pembuatan Podcast Inspirasi Perempuan telah melewati tahap-tahap pengerjaan 

yakni pra produksi, produksi dan pasca produksi sehingga bisa menjadi sebuah konten 

podcast yang dapat dikonsumsi. Penulis adalah pembuat konten yang bekerja secara 

sendiri dan juga berperan sebagai podcaster untuk setiap episode podcast. Pembuatan 

podcast ini memberikan penulis pengetahuan mengenai bagaimana menghasilkan 

sebuah projek yang berhubungan dengan kegiatan komunikasi dan juga mampu 

menerapkan teori serta praktek yang diajarkan saat 
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perkuliahan yang berhubungan dengan pengerjaan podcast ini sebagai salah satu tugas 

akhir. 

IV.2 Saran 

 
Dalam proses pelaksanaan kerja praktik ini, penulis membuat sebuah projek 

berupa podcast dengan tema Inspirasi Perempuan. Penulis telah melaksanakan semua 

tahapan kerja praktik serta telah menghasilkan konten dengan bahasan yang menarik 

untuk podcast. Namun dalam pengerjaan kerja praktik skema projek ini, penulis 

menemukan beberapa kendala sehingga penulis akan memaparkan saran untuk 

pengerjaan kerja praktik projek ini. Dalam pengerjaan podcast sebagai kerja praktik 

dengan projek perlu adanya referensi podcast dengan tema yang sama serta 

meningkatkan kemampuan untuk melakukan pengeditan, agar konten podcast menjadi 

lebih menarik dan meningkatkan ketertarikan pendengar. Diperlukan juga 

Keterampilan untuk menggunakan media atau aplikasi yang biasa digunakan untuk 

mengedit agar mampu menghasilkan video atau audio editan yang lebih bagus. 
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