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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan topik 

“Perancangan Video Publikasi Kelurahan Sembulang dengan Pendekatan 

Cinematic menggunakan Metode MDLC”, dapat disimpulkan menjadi poin-poin 

berikut: 

1. Cara menerapkan metode MDLC kedalam perancangan video 

publikasi Kelurahan Sembulang dengan pembuatan konsep video 

(Concept) yang membicarakan ide lalu membuat desain (Design) 

storyboard untuk memastikan sebelum melakukan produksi video 

publikasi, lalu mengumpulkan beberapa bahan perangkat perekam dan 

audio untuk musik (Collecting Material) untuk persiapan merekam 

video publikasi Kelurahan Sembulang, setelah itu melakukan 

penggabungan (Assembly)  beberapa footage dari hasil perekaman 

video dan melakukan percobaan (Testing) kepada Bapak Rizal 

Lesmana selaku Kepala Kelurahan Sembulang sebelum dipublikasi ke 

platform YouTube, lalu video publikasi Kelurahan Sembulang ini 

dilakukan distribusi (Distribution) kedalam YouTube dengan 

mencapai 223 views dan mendapaatkan umpan balik yang positif 

tentang Kelurahan Sembulang. 
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2. Dengan memperlihatkan kegiatan dan aktifitas keseharian yang ada 

pada Kelurahan Sembulang dengan membuat video publikasi 

Kelurahan Sembulang dalam pendekatan Cinematic yang 

dipublikasikan kedalam platform YouTube. 

3. Mendokumentasikan aktifitas sehari-hari dan budaya Kelurahan 

Sembulang untuk memperkenalkan Kelurahan Sembulang kepada 

masyarakat dan penonton yang diunggah kedalam platform YouTube. 

4. Memvisualisasikan materi video yang mudah dimengerti dengan 

melihat keluhan atau permasalahan yang ada untuk menjadikan sebuah 

ide dan konsep dasar pada pembuatan materi video yang mudah untuk 

dimengerti. 

 

5.2 Saran 

Hasil dari perancangan video terdapat saran yang dapat penulis berikan untuk 

perancangan dan penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Membuat video yang mempublikasikan Pulau Galang lainnya selain 

Kelurahan Sembulang. 

2. Menambahkan materi lain yang didalam video agar mencakupi lebih 

lengkap tentang keadaan Kelurahan Sembulang. 

3. Menambahkan dan menggali informasi tentang sejarah Kelurahan 

Sembulang dari video publikasi yang sebelumnya. 

4. Membuat video 360 degrees agar penonton dapat melihat sekitar 

daerah Kelurahan Sembulang lebih interaktif. 
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