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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari Perancangan dan implementasi video dokumenter 

makanan tradisional China dengan menggunakan metode pembelajaran dan 

wawancara” adalah sebagai berikut:  

1. Permasahan yang didapatkan dalam proyek ini adalah masyarakat indonesia

baik keturunan China maupun non China kurang mengetahui tentang kisah

legenda asal-usul kemunculannya makanan tradisonal China.

2. Penulis menggunakan metode demonstrasi untuk menyampaikan kisah dan

proses pembuatan makanan tradisional China dan metode wawancara

sebagai metode untuk mendapatkan informasi tentang kisah legenda

makanan tradisional China dari narasumber yang pada selanjutnya akan di

sampaikan ke penonton.

3. Solusi dari penulis adalah membuat sebuah video dokumenter makanan

tradisinal China yang menggunakan metode demonstrasi dan wawancara

dalam menyampaikan kisah makanan tradisional China.

4. Video dokumenter makanan tradisional yang telah di upload pada website

YouTube selama dua hari mendapatkan hasil yang bagus yaitu memperoleh

sebanyak 1510 views dan 349 likes yang masih berlanjut serta juga

mendapatkan umpan balik penonton yang baik setelah diuji oleh penulis

dengan menggunakan metode wawancara. Hasil dari wawancara dengan 30

orang, penulis menyimpulkan bahwa video dokumenter makanan
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tradisional China yang dirancang telah mencapai tujuan penulis yaitu cerita 

di video tersebut telah di sampaikan ke penonton serta juga memikat 

penonton untuk mencoba untuk membuat makanana tradisional China. 

5.2 Saran  

Saran yang bisa diterapkan untuk proyak yang akan datang adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat video tutorial cara pembuatan kue tradisional dari suku lainnya 

sebagai pengembangan dari video ini. 

2. Penulis menyarankan untuk selanjutnya dapat membuat video dokumenter 

makanan tradisional China yang berbeda dari 5 jenis makanan tradisional 

China yang telah dipilih oleh penulis. 

3. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk membuat video 

dokumenter ini dengan metode lainnya. 
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