
BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berikut 

yang berjudul “Penerapan Metode Multimedia pada Video Dokumenter Mengenai 

Hutan Wisata Matakucing sebagai Media Promosi Objek Wisata Lokal”, maka 

dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pembuatan video dokumenter ini dilandasi karena kurangnya minat 

masyarakat lokal maupun mancangera mengenai keunikan Hutan 

Wisata Matakucing yang berfungsi sebagai pembelajaran. 

2. Setelah tahapan merancang video dan melakukan tahapan impementasi 

pada video dokumenter, disini menunjukkan bahwa proses pembuatan 

video dokumenter dengan judul “Surga Kecil di Belantara Hutan” telah 

selesai dirancang dan diimplemetasikan sebagai media promosi dan 

penyebaran informasi untuk memperkenalkan wisata lokal kota 

Batam. 

3. Video dokumenter dapat menjadi sarana penyebaran informasi antara 

pengelola wisata dengan masyarakat luas yang memiliki batas diantara 

keduanya. 

4. Video dokumenter menggunakan teknik Medium Shoot dan 

pergerakan kamera seperti panning,tilting, zoom in dan zoom out. 

Ditambah juga beberapa angle seperti eye level angle dan low level 

angle. 

Ayatullah Zulmi Pratama, Penerapan Metode Multimedia Mengenai Hutan Wisata Matakucing Sebagai Media Promosi 
Objek Wisata Lokal,  
UIB Repository@2019



5. Video dokumenter ini melalui editing menggunakan laptop bermerk 

Asus yang memiliki spesifikasi seperti Intel Core i5, Windows 10, 

Memory DDR3 8GB RAM dan NxVIDIA Geforce 820M. Dan proses 

perekaman menggunakan kamera Canon 70d yang berlensa 18-

200mm, memiliki memory dengan kapasitas 16GB dan sebuah tripod. 

6. Hasil video ini berupa file MP4 yang berdurasi 10 menit dan telah 

dipublikasi melalui situs berbagi video Youtube. 

 

5.2 Saran 

Video dokumenter “Surga Kecil di Belantara Hutan” dapat membuat 

pengaruh positif untuk memperkenalkan secara terperinci mengenai Hutan Wisata 

Matakucing kepada masyarakat lokal maupun internasional. Hal tersebut dapat 

membuka peluang menjadikan kota Batam menjadi kota pariwisata melalui wisata-

wisata tempatan. Namun, disini penulis memiliki beberapa saran dan pendapat yang 

dapat menjadikan kualitas video dokumenter mengenai Hutan Wisata Matakucing 

lebik baik lagi selanjutnya, yaitu: 

1. Menerapkan lembaran Questioner dari pengunjung situs web Youtube 

untuk dapat menjadikan patokan kualitas video dokumenter yang 

dibuat dan menemukan beberapa kelemahan dan kekurangan terhadap 

video dokumenter yang dibuat tersebut; 

2. Meningkatkan  peralatan pendukung seperti stabilizer dan drone untuk 

membuat lebih banyak angle dari video dokumenter yang menambah 

sensai saat menyaksikan video dokumenter itu sendiri; 
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3. Tata letak cahaya dan suara yang memadai agar hasilnya lebih bagus 

dengan didukung oleh peralatan yang lebih memadai; 

4. Penulis mengharapkan penelitian yang akan datang dapat merancang 

dan mengimplementasikan video dokumenter dengan kualitas yang 

jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. 
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