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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa dari objek yang diteliti, dalam menuangkan 

konsep pada sebuah konsep desain harus sesuai dengan karakter suatu objek 

yang di teliti agar nilai informasi dan desain di dalamnya dapat diterimah 

dengan baik oleh publik yang melihat dan membacanya, dalam hal ini 

penulis menarik kesimpulan yaitu : 

a. Untuk mencapai konsep tersebut harus dilakukan beberapa tahap, 

mulai dari melakukan observasi ke tempat yang menjadi objek 

penelitian hiangga tahap akhir atau finishing dengan bantuan beberapa 

hardware dan software, seperti kamera sebagai alat dokumentasi, 

laptop sebagai perangkat untuk mengola data dan perangkat lainnya 

yang mendukung proses pengerjaan tersebut.  

b. Diharapkan dengan adanya Spanduk, Brosur, Kartu Pelajar dan 

Kalender ini dapat membantu SMP Depati Amir dalam hal promosi 

pendidikan dan meningkatkan angka penerimaan siswa/i baru. 

c. Penulis membuat media promosi yaitu Spanduk, Brosur, Kartu Pelajar 

dan Kalender. Dalam proses pembuatan ini tentunya melalui proses 

desain yang telah dirancang dengan sesuai, yang mungkin nantinya 

akan digunakan pada SMP Depati Amir. Dalam pembuatan konsep 

suatu desain promosi harus dilakukan dahulu konsep dasar selanjutnya 

ketahap berikutnya sampai ketahap penyelasaian. 

d. Desain yang baik secara tidak lansung bisa membantu SMP Depati 

Amir dalam hal mempromosikan sarana dan prasarana pendidikan  

yang di tawarkan. 
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5.2 SARAN 

a. Memberi informasi yang jelas, menarik dan tepat pada sasaran yang 

dituju merupakan tujuan suatu desain publikasi. Untuk mencapai 

tujuan tersebut ada beberapa saran yang harus diperhatikan, antara lain 

seorang desainer terlebih dahulu harus mengetahui karakter dari objek 

yang diteliti. Dengan mengetahui karakter tersebut maka desainer 

dapat dengan mudah menentukan konsep desain, bentuk fisik, warna, 

teks, ilustrasi dan huruf yang sesuai dengan media yang akan 

dipublikasikan. 

b. Untuk menunjang daya saing dalam hal pendidikan SMP Depati Amir 

harus lebih mengutamakan sarana promosi ke media cetak agar bisa di 

kenal di masyarakat dan bisa menarik minat masyarakat dalam 

mencari sekolah untuk putra dan puri mereka. 

c. Diharapkan dengan desain yang dibuat berupa spanduk, brosur, kartu 

pelajar dan kalender  ini bisa membantu mempromosikan  SMP 

Depati Amir  kepada masyarakat. 


