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BAB V 

Penutup 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam pembuatan media interaktif ini, penulis bekerjasama dengan 

Lembaga Pendidikan Language Better and Computer (LBC) yang mengajarkan 

bahasa asing dan komputer. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan 

khususnya pada Bahasa Jepang dengan cara memanfaatkan lab komputer yang 

mereka miliki untuk membuat kelas dengan penyampaian materi melalui media 

interaktif. 

 Melakukan studi eksisting agar penulis dapat mengetahui batasan-batasan 

dalam membuat media interaktif dan dapat meminimalisir kesalahan dari karya 

yang telah ada dan membuat karya yang lebih baik daripada sebelumnya. 

 Terdapat berbagai tahapan yang penulis lewati dalam proses pembuatan 

media interaktif ini, seperti melakukan studi lapangan kepada murid-murid 

Bahasa Jepang di LBC mengenai pengajaran yang diberikan oleh LBC, mencari 

refrensi gambar yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan ilustrasi untuk 

media interaktif. Kemudian penulis membuat sketsa kasar mengenai layout, 

ilustrasi, dan karakter yang akan digunakan untuk media interaktif serta membuat 

susunan informasi yang akan dimasukkan kedalam media interaktif. Penulis mulai 

membuat ilustrasi berdasarkan refrensi gambar dan sketsa yang telah dibuat 

menggunakan software Adobe Illustrator yang kemudian dipindahkan ke dalam 

software Adobe Flash untuk dimasukkan coding agar media interaktif tersebut 
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dapat dijalankan di komputer. Selain media interaktif, penulis juga membuat 

packaging yang akan digunakan untuk media interaktif dan juga membuat notes 

dan x-banner sebagai merchandise dan advertisement. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyarankan kepada pembaca yang ingin membuat karya berupa media 

interaktif untuk tetap fokus kepada desain yang sudah anda tentukan agar dapat 

mempermudah dalam proses pengerjaan dan agar media interaktif tersebut dapat 

bersatu dalam satu kesatuan. Anda juga dapat membuat media interaktif untuk 

menyampaikan informasi-informasi yang berbeda dengan menggunakan berbagai 

macam animasi yang dapat membuat informasi tersebut menjadi semakin 

menarik. 
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