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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari akhir perancangan ini dengan judul “Perancangan Layout Buku 

Foto Kelurahan Sembulang Dengan Menggunakan Metode MDLC” penulis telah 

menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu: 

1. Penulis telah merancang dan mengembangkan sebuah layout buku foto

menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dengan

tahap-tahap berupa pengonsepan (concept), perancangan (design),

pengumpulan bahan (material collecting), tahap pembuatan proyek

(assembly), pengujian (testing), dan tahap pendistribusian (distribution).

2. Penulis menggunakan software Adobe InDesign CC 2018 untuk merancang

sebuah buku foto dengan penataan layout supaya buku foto akan dicetak

lebih bagus.

3. Hasil setelah percetakan layout buku foto ini akan diimplementasikan ke

masyarakat Sembulang melalui pengisian kuisioner, setelah pengisian

kuisioner akan dihitung dengan menggunakan metode User Acceptance

Test untuk mengetahui seberapa keberhasilan dalam buku foto yang telah

dirancang.

4. Hasil setelah pengujian kuisioner layout buku foto kelurahan Sembulang

memperoleh nilai rata-rata 4,31 masyarakat Sembulang lebih menyukai

desain pada layout buku foto kelurahan Sembulang ini dan 3,94 nilai rata-

rata masyarakat Sembulang menyukai pada tataletak, ilustrasi dan tema

buku foto ini. Hasil nilai rata-rata keberhasilan pada keseluruhan pertanyaan

tentang buku foto ini adalah 4.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis mengenai Perancangan Layout Buku

Foto Kelurahan Sembulang, yaitu: 

1. Untuk perancangan buku foto kelurahan Sembulang kedepannya

diharapkan dapat merancang sebuah buku artikel yang berisi tentang cerita

asal usul kelurahan Sembulang.
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2. Untuk perancangan layout buku foto kelurahan Sembulang diharapkan

dapat memperhatikan pada tataletak foto, font tulisan dan warna tulisan

sehingga dapat membuat buku foto lebih berkesan.

3. Pada penelitian seterusnya diharapkan dapat menggunakan software yang

berbeda seperti CorelDraw X7 agar buku foto yang dirancang bisa lebih

bagus.

4. Agar perancangan buku foto kedepannya lebih baik dan mendapatkan hasil

data pengujian yang lebih tepat, disarankan menggunakan metode

perhitungan berupa flowchart supaya penjelasan tentang keberhasilan buku

foto yang dirancang lebih diketahui.

Steven Trisanjaya. Perancangan Layout Buku Foto Kelurahan Sembulang dengan Menggunakan 
Metode MDLC. 
UIB Repository©2020




