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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini berjudul “Fenomenologi Podcasters Indonesia dalam 

Memproduksi Konten Audio Digital”, penelitian ini dilakukan atas pengamatan 

yang didukung dengan data-data yang menunjukkan bahwa perkembangan 

podcast di Indonesia semakin meningkat, mulai dari pendengar, sampai pada 

podcasters selaku pelaku dalam produksi konten audio digital. Penelitian ini 

memperlihatkan bagaimana pengalaman podcasters Indonesia dalam 

memproduksi konten audio digital, yang diteliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dilakukan guna membuka 

seluas-luasnya realitas dalam pengalaman hidup seseorang. Penelitian ini 

melakukan teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam dan 

dokumentasi kepada sepuluh orang informan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 

tiga pertanyaan utama, meliputi pengalaman podcasters Indonesia dalam 

memproduksi podcast sebagai konten audio digital, pemaknaan podcast bagi 

podcasters Indonesia, serta motif podcasters Indonesia dalam memproduksi 

konten audio digital. 

Guna menjawab pertanyaan pertama mengenai pengalaman podcasters 

Indonesia dalam memproduksi podcast sebagai konten audio digital, ditemukan 

15 tema, yakni, 1) melakukan riset, dimana para podcaster melakukan riset baik 

topik, maupun narasumber pada tema ini. Para podcaster juga sepakat bahwa 

mereka melakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai produksi. 2) menulis 

skrip, tema kedua yang ditemukan adalah para podcaster menindaklanjuti risetnya 

dengan menuangkan pada skrip. Skrip disini dapat berupa skrip penuh, pointers, 

atau hanya berupa question list. 3) memulai rekaman, tema ini bisa dibilang 

sebagai yang terpenting dalam proses produksi, saat rekaman para podcaster 

membahas mengenai alat yang mereka gunakan, serta tempat untuk mereka 

melakukan rekaman. 4) menyunting podcast, tema ini terbentuk setelah 

melakukan rekaman. Para podcaster sepakat bahwa langkah selanjutnya adalah 
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melakukan penyuntingan atau editing, meskipun ada beberapa podcasters yang 

merasa sebaik-baiknya podcast adalah yang minim editing. 5) mengunggah 

podcast, para podcaster mengunggah podcast pada hosting untuk diteruskan pada 

pendengar, yang mana mereka menyebutkan bahwa dalam proses mengunggah, 

aplikasi yang mereka gunakan adalah Anchor fm.  

Kesepuluh informan sepakat akan hal tersebut. 6) melakukan promosi, setelah 

mereka mengunggah podcastnya, para podcasters akan melakukan promosi untuk 

didengar oleh para pendengar, biasanya promosi ini dilakukan menggunakan 

platform sosial media. 7) hambatan teknis, berupa kerusakan alat, alat tidak 

dipersiapkan dengan baik, tempat yang tidak memadai dan kendala jaringan yang 

kerap kali dialami oleh para podcaster. 8) hambatan non teknis, hambatan ini 

merupakan hambatan lain seperti kehabisan ide, konsistensi, manajemen waktu, 

dan hal pribadi yang datang di luar kendali, seperti masalah keluarga & kesehatan. 

9) interaksi dengan pendengar melalui sosial media, interaksi ini umumnya terjadi 

pada platform lain, karena, platform podcast belum menghadirkan fitur live 

comment atau direct message untuk pendengar kepada podcasters Indonesia 

sehingga umpan balik tidak dapat terjadi secara langsung.  

Sosial media menjadi salah satu platform interaksi antar podcasters dengan 

pendengar dan sosial media yang digunakan paling banyak oleh podcasters 

Indonesia adalah Instagram. 10) interaksi antar podcasters Indonesia, interaksi ini 

dilakukan di dalam komunitas podcasters Indonesia, yang menjadi wadah para 

podcaster untuk menjalin relasi, mendapat masukan, dan kegiatan lainnya, 

kemudian cara lain interaksi antar podcasters adalah masuk ke dalam jaringan 

podcast, dan mengikuti kelas-kelas daring podcasters Indonesia. 11) memiliki 

minat atau kemauan, modal dari dalam diri ini seperti minat, keinginan, niat, 

kemudian persiapan seperti menentukan konsep, intonasi, serta mencari tujuan 

dari memproduksi podcast sebagai konten audio digital. 12) memiliki peralatan 

atau konsep, meliputi peralatan sederhana yang bisa digunakan untuk merekam 

atau menyunting (apabila diperlukan) seperti microphone, smartphone, dan 

laptop. 13) kenal dan dikenal orang, yakni mendapatkan relasi baru yang luas dan 

ketenaran sehingga dapat dikenal oleh orang. 14) melatih skill berbicara, seperti 
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mendapatkan ilmu serta pengalaman untuk berproses meningkatkan kemampuan 

dalam berbicara. 15) mendapat keuntungan, keuntungan yang dimaksud disini 

adalah ketenaran serta uang/secara materi. 

Sementara itu, makna podcast menurut pengalaman podcasters Indonesia 

dalam memproduksi konten audio digital merupakan sebuah media informasi dan 

ruang untuk berekspresi, bersifat on-demand, personal, dan fleksibel. Esensi dari 

pengalaman podcasters Indonesia dalam memproduksi konten audio digital yang 

dirasakan oleh podcasters Indonesia adalah memiliki kesenangan tersendiri dalam 

proses produksi konten audio digital, mudah dan sederhana, serta memberikan 

banyak keuntungan yang bermanfaat. 

Motif podcasters Indonesia dalam memproduksi konten audio digital 

menghasilkan lima motif utama yang menjadi alasan podcasters Indonesia 

memulai dan melanjutkan produksi podcast sebagai konten audio digital, yakni, 

podcast berpotensi menjadi industri podcast, proses produksi yang mudah dan 

sederhana, mendapatkan keuntungan, ingin produktif, serta konsumen konten 

audio. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para informan dan disimpulkan, 

podcasters Indonesia ini memiliki tiga motif because-of, yakni ingin produktif, 

informan adalah konsumen konten audio, serta produksinya mudah dan 

sederhana, sementara untuk tujuan jangka panjangnya, ditemukan bahwa motif 

in-order yang ditunjukkan oleh para informan adalah karena informan melihat 

bahwa podcast kedepannya akan berpotensi menjadi industri dan mendapatkan 

keuntungan. 

5.2 Saran 

 Pada subbab ini, terdapat beberapa saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian terkait dengan pengalaman podcasters Indonesia dalam memproduksi 

konten audio digital dijabarkan sebagai berikut. 

Pertama, saran kepada masyarakat, ramainya podcasters hari ini membuat 

eksistensi podcast semakin meningkat, seperti yang ditemukan dalam penelitian 

ini bahwa podcast dapat membuka jalan atau dapat menjadi sumber ekonomi 

karena terdapat keuntungan secara materil di dalamnya, meskipun saat ini belum 
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rampung, akan tetapi hal tersebut berpotensi sangat tinggi. Hal tersebut dapat 

menjadi peluang atau ladang pekerjaan bagi masyarakat kedepannya. 

Selanjutnya, saran kepada peneliti selanjutnya, merasa bahwa penelitian ini 

dapat menjadi langkah awal para peneliti selanjutnya untuk melakukan eksplorasi 

mendalam terhadap beberapa hal yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti, 

meneliti podcast dari sisi mediumnya, akan seperti apa perkembangan industri 

podcast kedepannya, mengetahui pengalaman para pendengar podcast, dan 

bagaimana konten audio dapat terus beradaptasi tidak hanya podcast namun 

beberapa alternatif konten audio yang memungkinkan muncul di masa yang akan 

datang. 

Terakhir, saran kepada lembaga Pendidikan, penelitian ini memperlihatkan 

bagaimana podcast dapat diproduksi dengan mudah dan sederhana. Lembaga 

Pendidikan bisa menjadikan podcast sebagai media alternatif pembelajaran jarak 

jauh atau membuat materi bersifat audio-book, sehingga mudah diakses 

dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dengan adanya penelitian mengenai 

podcast ini lembaga Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai 

media baru secara lebih up to date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


