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BAB IV 

PENUTUP 
 

IV.1. Kesimpulan 

 
Kerja praktik yang dilakukan penulis kali ini memberikan banyak 

pengalaman – pengalaman baru bagi penulis yang belum pernah didapatkan 

sebelumnya. Kerja praktik yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya 

(September – November) memberikan banyak pengalaman bagi penulis, dimana 

penulis berkesempatan terjun langsung dalam pembuatan konten podcast guna 

memberikan informasi mengenai pengalaman-pengalaman dan juga tips tips 

mengenai cara memulai atau membangun usaha dan karir dari narasumber yang 

penulis dan partner undang dalam konten podcast bertajuk talkshow pada 

channel Youtube Hoopla Production. 

Pada projek kerja praktik kali ini penulis berperan sebagai seorang division 

editor mendapatkan pengalaman untuk mengedit video yang menarik dan tidak 

membosankan dilihat lalu di sebarluaskan melalui akun media social yaitu 

Youtube yang dinikmati oleh khalayak luas. Dalam proses menjadi division 

editor penulis banyak mendapatkan pengalaman dengan mencari ide-ide di 

internet yang menerapkan teori yang sudah dipelajari semenjak perkuliahan 

dalam segi mengambil video, transisi, dan audio, Hingga mempelajari cara 

menjadi podcaster yang baik. 
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IV.2. Saran 

 
Projek kerja praktik yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna, 

penulis menyadari masih terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan dari 

proses produksi konten yang dilakukan. Dalam editing video masih banyak 

kekurangan dalam ide untuk latar belakang video dan music terkesan sangat 

monoton, dan aplikasi yang digunakan untuk recording juga tidak memadai 

untuk melakukan podcast daring. Penulis juga harus mencari inspirasi dan 

referensi untuk pembuatan konten Youtube bertema podcast yang melakukan 

proses recordingnya secara daring. Dalam penyajian konten podcast juga 

beberapa kali pesan tidak bisa tersapaikan dengan maksimal diakibatkan masih 

minimnya pengalaman untuk menjadi seorang podcaster. Demikian saran yang 

bisa penulis sampaikan, dengan terciptanya laporan kerja praktik ini penulis telah 

menjalani kerja praktik tersebut dengan sesuai harapan. 
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