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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Kesimpulan yang penulis dapatkan dari project yang berjudul “Perancangan 

Video Dokumenter Perjalanan Wisata di Korea Selatan menggunakan 

Metode MDLC” yaitu:  

1. Video dokumenter ini berhasil dibuat dan dikembangkan dengan 

menggunakan metode MDLC dengan melalui 6 tahapan yaitu dimulai dari 

pengonsepan, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian 

dan distribusi. 

2. Dalam pengambilan video, video dokumenter ini sudah berhasil dibuat 

sesuai dengan rencana awal yaitu, dengan  menggunakan konsep 

dokumenter serta teknik pengambilan gambar sinematografi dengan 

camera moves panning. 

3. Video dokumenter Perjalanan Wisata telah diimplementasikan di youtube,  

untuk dipublikasikan kepada pengguna youtube sehingga sesuai dengan 

tujuan proyek yaitu, agar video dokumenter  ini dapat memudahkan 

wisatawan dari Indonesia yang ingin pergi ke Korea Selatan, dan video ini 

juga bermanfaat bagi wisatawan yang tidak bisa pergi ke Korea Selatan, 

dengan melihat video ini masyarakat juga bisa melihat keindahan alam di 

Korea Selatan 

4. Hasil dari video dokumenter ini telah diimplementasikan kesosial media 

yaitu di youtube, dengan hasil viewers yang didapatkan 119 dan like 5 

setelah video pertama kali diunggah. 
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5.2 Saran 

Agar penelitian yang akan dibuat kedepannya dapat memberikan hasil yang 

lebih baik, saran yang dapat penulis berikan  yaitu: 

1. Pada penelitian yang akan dilakukan kedepannya diharapkan pada proses 

perkembangannya video dokumenter tidak hanya dilakukan di Korea 

Selatan melainkan di bebagai negara lainnya. 

2. Video dokumenter ini diharapkan kedepannya dapat di update dan 

diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. 

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi yang 

terbaru agar video yang dihasilkan akan semakin bagus sehingga dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi misalnya aplikasi yang 

terbaru yaitu Adobe Premiere Pro CC 2019. 
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