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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Simpulan dan  rekomendasi akan diuraikan  pada bab ini, disusun berdasarkan  

dari  hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan  yang dapat ditarik dalam  

evaluasi kualitas majalah dinding berbasis komputer pada mata kuliah Publikasi 

Mode ini yaitu :  

1. Hasil evaluasi terhadap kualitas pembuatan majalah dinding berbasis 

komputer ditinjau dari kualitas tema, rubrik, dan konten artikel, menunjukkan 

bahwa sebagian  besar  responden  sudah  mampu  memilih  tema, dan rubrik 

dengan kriteria sangat baik. 

2. Hasil evaluasi terhadap kualitas pembuatan majalah dinding berbasis 

komputer ditinjau dari kualitas tampilan elemen teks mencakup Headline, sub 

head, deck, initial caps, bodytext, byline, kickers ,captions dan word Art, 

menunjukan bahwa  lebih dari setengahnya responden mampu mengolah 

elemen teks  pada  headline, sub head, initial caps, bodytext, byline, dan word 

art dengan kriteria sangat baik. 

3. Hasil evaluasi terhadap kualitas pembuatan majalah dinding berbasis 

komputer Ditinjau dari kualitas tampilan elemen visual mencakup foto, 

artworks, ornament , background, garis dan grapich, menunjukkan bahwa 

lebih dari setengahnya responden mampu mengolah elemen visual yaitu pada 

pengolahan  Artworks,ornament,background, dan garis dengan kriteria sangat 

baik. 

4. Hasil evaluasi terhadap kualitas pembuatan majalah dinding berbasis 

komputer ditinjau dari kualitas tampilan  invisible elemen  mencakup 

tampilan margin, grid, kolom dan  kertas,  menunjukan bahwa setengah dari 

responden mampu mengolah invisible elemen  yaitu margin, grid, dan kolom 

dengan kriteria sangat baik. 

5. Hasil evaluasi terhadap kualitas  pembuatan kualitas majalah dinding berbasis 

komputer  ditinjau dari kualitas mengintegrasikan prinsip penyusunan layout, 
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menunjukkan bahwa sebagian besar responden mampu mengintegrasikan 

prinsip penyusunan layout   pada pengolahan sequence, emphasis, balance, 

dan unity pada layout dengan kriteria sangat baik. 

6. Hasil evaluasi  terhadap kualitas pembuatan majalah dinding berbasis 

komputer ditinjau dari kemampuan mengaplikasikan  software,  menunjukkan 

bahwa sebagian besar  responden  mampu mengoperasikan tool dengan 

kriteria sangat baik. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang diajukan sekiranya dapat menjadi bahan untuk 

dipertimbangkan bagi pihak terkait, terutama: 

 

1. Mahasiswa paket manajemen desain prodi Pendidikan Tata Busana, 

Universitas Pendidikan Indonesia  Angkatan 2010 dan 2011. 

 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa secara kualitas, mahasiswa 

sudah sangat sesuai dalam membuat layout majalah dinding namun hanya 

sebagian kecil saja terdapat mahasiswa yang  belum optimal dalam  menampilkan 

layout  majalah dinding, khususnya dalam menyusun dan  mengolah invisible 

elemen. Oleh sebab itu , sebaiknya  mahasiswa lebih banyak meningkatkan 

kemampuan dalam kegiatan belajar dan melatih keterampilan dalam  membuat 

dan mengolah invisible  element, dengan  cara  mencari dan memperbanyak 

referensi pengetahuan mengenai elemen-elemen yang terdapat pada invisible 

elemen, sehingga dapat dipahami, dipelajari dan diterapkan dalam mengolah dan 

menyusun elemen teks, baik secara teori maupun pada praktiknya,  dalam upaya 

meningkatkan keterampilan dan menghasilkan tugas yang berkualitas. 
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2. Dosen penanggung jawab mata kuliah publikasi mode 

          Penelitian evaluasi kualitas majalah dinding berbasis komputer  

pada mata kuliah publikasi mode  diharapkan dapat dijadikan acuan 

sebagai bahan kajian materi pembelajaran publikasi mode. Dosen juga 

diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kreatif 

dalam menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa 

dalam proses pembuatan majalah dinding, agar mahasiswa termotivasi 

untuk bereksplorasi dan berlatih sehingga  majalah dinding  yang 

dihasilkan lebih optimal. 


