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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dalam dunia Desain Komunikasi Visual, peran sebuah media belajar 

berupa video tutorial sangat dibutuhkan dalam proses penguasaan skill 

perangkat lunak. Mustahil bagi seorang desainer untuk mewujudkan sebuah 

ide kreatif menjadi sebuah produk digital atau produk manufaktur fisik tanpa 

pengetahuan dan penguasaan perangkat lunak digital secara mendalam. Dalam 

proses perancangan video tutorial yang berjudul “Mengukir Secara Digital” ini 

dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Video tutorial yang pada hakikatnya hanyalah sebuah media belajar yang 

mengemas informasi dan tata cara untuk melakukan sesuatu, ternyata 

dengan menggunakan kaidah-kaidah desain komunikasi visual bisa 

disajikan dengan gaya audio visual yang jauh lebih menarik, effisien, dan 

komunikatif penyampaiannya. 

2. Sebuah tutorial yang baik bisa jadi akan memakan waktu yang begitu lama 

proses produksinya, karena tidak sebatas menampilkan screencast dan 

audio dalam penyajiannya. Terkadang ada beberapa informasi tambahan 

yang apabila tidak disiasati cara pengemasannya malah akan mengganggu 

keutuhan visual yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat 

mengganggu kenyamanan tutee dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Hambatan yang penulis temui di balik proses perancangan video tutorial 

ini adalah ketika harus mengemas penjelasan mengenai metode memahat 

secara tradisional kemudian menerapkan teknik tradisional ini 

menggunakan media digital. Hal ini membutuhkan kesiapan sarana dan 

prasarana yang tidak murah untuk disajikan dalam bentuk video yang baik, 

dibutuhkan kerja tim dan peran serta pihak lain. Akan lain ceritanya 

seandainya tutorial memahat secara digital ini tidak mengkhususkan 

pembahasan pada motif nusantara, sehingga seluruh aset kebutuhan video 

bisa dilakukan sebatas memanfaatkan screencast. Keseluruhan informasi 
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ini harus bisa tersaji secara apik dengan tetap memperhatikan aspek 

efisiensi durasi video. 

 
B. SARAN 

Sebuah informasi bisa disampaikan pada komunikan bisa melalui 

berbagai cara penyampaian. Dari sekian banyak metode yang tersedia, media 

audio visual adalah yang paling effisien untuk digunakan, karena media ini 

menyediakan opsi tak terbatas dalam memfasilitasi kreatifitas ide dan konsep 

pengemasan informasi. Semoga dengan semakin berkembangnya media dan 

metode pengolahan media audio visual akan memicu perkembangan kreatifitas 

ide dan konsep cara penyampaian informasi dalam dunia Desain Komunikasi 

Visual dimasa yang akan datang. Dari keseluruhan proses perancangan video 

tutorial yang telah dilalui, pada akhirnya penulis menemui kemantapan opini 

untuk bisa menyampaikan beberapa poin saran, yaitu: 

1. Saran bagi diri penulis sendiri yang maksudnya adalah untuk 

mengembangkan motivasi kedepannya semoga bisa meningkatkan hasrat 

belajar untuk lebih mendalami ukiran digital, dan menemukan cara-cara 

baru yang jauh lebih efisien dalam mendesain sebuah ukiran digital. 

Penguasaan keterampilan ini semoga sejalan dengan perkembangan 

kreatifitas dalam menciptakan metode membagikan pengetahuannya bagi 

seluruh masyarakat pecinta konten digital Indonesia melalui perancangan 

video tutorial semacam ini. 

2. Untuk kedepannya, semoga para praktisi maupun para desainer yang juga 

menekuni keterampilan desain dan software pengolah grafis bisa 

menemukan cara berbagi pengetahuan dengan cara yang lebih kreatif dan 

menarik dengan mengacu pada kaidah-kaidah Desain Komunikasi Visual. 

3. Untuk mahasiswa prodi Desain Komunikasi Visual yang tengah 

menggeluti setiap software kesayangannya, ingatlah kawan bahwa 

pengetahuan kalian terhadap setiap perangkat lunak itu tak lepas dari peran 

orang lain, maka tidak ada salahnya jika seandainya kalian sedikit 

mengembalikan pengetahuan yang kalian pinjam itu kepada orang lain 
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yang lain sebagai bentuk ucapan terima kasih yang mungkin tak sempat 

terbahasakan. Ketika kalian telah sampai pada sebuah panggilan jiwa untuk 

berbagi pengetahuan, pastikan sarana dan prasana yang kalian butuhkan 

untuk keperluan eksekusi berada dalam jangkauan dan kemampuan kalian, 

karena efektifitas sebuah perancangan desain video tutorial tidak dapat 

digaransi oleh biaya produksi yang tinggi. Utamakan selalu ide konsep dan 

kreatifitas. 

4. Untuk masyarakat luas, mari dengan segenap kemampuan dan latar 

belakang masing-masing, kita turut berkontribusi dalam usaha 

mempertahankan seni dan budaya tradisional Indonesia  dengan cara 

apapun yang kita bisa. Agar kedepannya nilai seni budaya lokal nusantara 

bukan lagi menjadi sesuatu yang diajarkan dengan setengah paksaan 

kepada generasi penerus setelah kita. 
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