
 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 
IV.1. Kesimpulan 

Kerja praktik ini berjudul “Proses Produksi Karya Visual Mengenai 

Anxiety Disorder Melalui Media Sosial Instagram”. Melalui kerja praktik ini, 

penulis dapat mengetahui bagaimana serangkain proses produksi karya 

visual. Penulis menjadi tahu apa saja tahapan produksi yang meliputi Pra 

Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. Masing - masing tahapan ini 

memiliki fokus tersendiri dan mendetail dalam prosesnya. 

Tahap pertama merupakan Pra Produksi. Tahap pra produksi menjadi 

langkah awal penulis dalam membuat karya visual. Penulis mencari tahu isu 

- isu sosial yang menarik untuk diangkat sebagai topik utama dalam karya 

visual ini. Penulis dalam melakukan pencarian, akhirnya menentukan topik 

Anxiety Disorder sebagai bahasan dalam karya visual ini. Setelah itu, penulis 

menetapkan konsep - konsep yang akan digunakan dalam karya visual ini. 

Adanya penentuan konsep ini, pesan dan informasi dapat tersampaikan 

dengan baik melalui penggunaan media. Media merupakan sarana 

komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi. 

Penulis memilih Instagram sebagai media untuk menyampaikan pesan dan 

informasi karena dianggap cocok dengan tujuan dan target audience. Penulis 

juga mencari ide - ide melalui internet maupun media sosial Instagram dan 

Pinterest agar dapat menghasilkan karya visual yang menarik. Sesudah 

mendapatkan data - data yang diinginkan, penulis harus menyeleksi data - 
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data tersebut sesuai tingkat kebutuhan, kepentingan, dan kelayakan untuk 

ditampilkan dan disebarkan. Setelah itu, penulis melakukan revisi sebelum 

diperlihatkan kepada dosen pembimbing. 

Tahap kedua merupakan Produksi. Pada tahap produksi, penulis 

merealisasikan hal - hal yang sudah dirancang pada tahap pra produksi. 

Penulis melakukan pembuatan konten yang meliputi proses editing, 

melakukan evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi yang dimaksud pada tahap 

ini adalah penulis menyaring ulang pesan dan informasi yang akan 

disampaikan dan melakukan penyesuaian visual frame atau template. 

Tahap terakhir pada proses produksi adalah Pasca Produksi. Penulis 

dalam tahap ini melakukan evaluasi dan revisi dimana penulis mendapatkan 

saran dan masukan dari dosen pembimbing dan melakukan revisi agar konten 

yang akan diunggah sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Setelah itu, 

penulis mengunggah hasil karya visual ke akun Instagram 

@AnxietyDisorder.Project. 

Melalui kerja praktik ini, penulis melakukan pembahasan dengan 

menghubungkan teori - teori yang ada dan menyimpulkan bahwa penulis 

dapat menerapkan serangkaian tahapan produksi karya visual. 

IV.2. Saran 

Penulis dalam menghasilkan karya visual ini sudah bekerja cukup 
 

baik. Namun, terdapat hal - hal yang menjadi masukan dan tambahan untuk 

penulis yang akan datang. Penulis merasa harus mengembangkan 

kemampuan desain agar karya visual yang dihasilkan lebih menarik dan 

memiliki ciri khas tersendiri. Saran kepada penulis selanjutnya untuk lebih 
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memperhatikan timeline atau waktu mengunggah karya visual pada media 

atau sarana publikasi khususnya Instagram. Melalui pengalaman penulis, 

terdapat satu hari dimana penulis tidak konsisten dalam waktu mengunggah 

karya visual pada akun Instagram dan penulis merasa harus lebih 

mengembangkan isi karya visual atau konten dalam segi isi (tata bahasa, teks) 

dan desain. Penulis yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

informasi link pada biodata akun Instagram dengan penjelasan yang 

mendetail dan membuat isi konten yang lebih spesifik. 
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