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BAB IV  

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

 

Dalam memenuhi peran sebagai produksi dalam progres produksi podcast movie 

talk ini, penulis harus menerima skrip serta arahan dari penulis naskah terkait drama 

yang akan di produksi agar hasil dari produksi audio podcast dapat berjalan sesuai 

ekpentasi yang diharapkan oleh penulis naskah. Kemudian yang kedua, penulis 

melakukan proses produksi yakni reading, take recording, editing audio, penataan 

audio dengan backsound dan sound effect yang kemudian hasil dari produksi tersebut 

akan didiskusikan bersama penulis naskah terkait kesesuaian gambaran serta bayangan 

yang diharapkan penulis naskah drama podcast ini. Kemudian tahap terakhir yaitu 

proses uploading dimana hasil dari diskusi projek sudah disepakati dan telah layak 

untuk dipublikasikan. Hal ini menunjukkan peran penting seorang editor dalam 

produksi drama podcast untuk membuat hasil akhir drama podcast agar pesan yang 

terkandung dalam drama tersebut dapat tersampaikan kepada pendengar dengan baik. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulis telah mampu 

menghubungkan seluruh peran produksi dalam projek movie talk dengan teori- teori 

yang ada. Melalui projek kerja praktik ini, penulis memahami bagaimana bekerja 

secara terstruktur seperti reading, take recording, editing audio, penataan audio 

dengan backsound dan sound effect dalam produksi drama podcast serta dituntut 
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bekerja secara kreatif sesuai bidang pekerjaan yang penulis perankan. Penulis juga 

dapat belajar bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik dengan menggunakan 

audio yang diolah menjadi sebuah drama dalam podcast, sehingga pesan tersebut dapat 

dipahami oleh pendengar serta dapat menarik perhatian pendengar lainnya. 

IV.2 Saran 

 

Dari hasil kerja praktik ini, penulis melihat bahwa dari segi peran sebagai 

produksi dalam drama podcast cukup baik dimana penulis bekerja secara terstruktur 

mulai dari reading, take recording, editing audio, hingga penataan audio dengan 

backsound dan sound effect. Namun, terdapat sebuah kendala dalam menerima maupun 

menyampaikan pesan pada saat penulis berdiskusi dengan partner. Miss 

communication menjadi salah satu penghambat penulis saat berdiskusi dengan partner 

dikarenakan penulis hanya bisa mengandalkan media sebagai alat untuk berdiskusi. 

Besar harapan penulis agar bisa membuat konten secara tatap muka sehingga hal ini 

dapat mengurangi terjadinya miss communication.
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