
58 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dari objek yang diteliti, penulis menarik 

kesimpulan bahwa dalam menuangkan konsep pada sebuah desain harus 

sesuai dengan karakter suatu objek yang diteliti agar nilai informasi dan 

desain di dalamnya dapat diterima baik oleh publik yang melihat dan 

membacanya. Untuk mencapai konsep tersebut harus dilakukan beberapa 

tahap, mulai dari melakukan observasi ke tempat yang menjadi objek 

penelitian hingga tahap akhir atau finishing dengan bantuan beberapa 

hardware dan software, seperti kamera sebagai alat dokumentasi, laptop 

sebagai perangkat untuk mengolah data dan perangkat lainnya yang 

mendukung proses pengerjaan tersebut. Dalam analisa objek, penulis 

memperoleh beberapa kelebihan dan kekurangan dari objek yang diteliti. 

Kelebihannya adalah desain yang mudah diingat, informatif dan efektif dalam 

menyampaikan informasi kepada publik, sedangkan kekurangannya adalah 

dalam menciptakan sebuah desain media publikasi bernilai tinggi atau 

berkualitas membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih. Oleh 

karena itu dibutuhkan proses dan pembelajaran yang lebih untuk menciptakan 

suatu desain yang bukan hanya menarik tetapi juga informatif sehingga tujuan 

dari penciptaan tersebut tercapai atau tepat pada sasaran yang dituju. 

 

2. Saran 

Memberikan informasi yang jelas, menarik dan tepat pada sasaran yang 

dituju merupakan tujuan dari penciptaan 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. Selain itu 
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yang harus diperhatikan adalah ciri khas dari desain media yang akan 

dipublikasikan. Ciri khas tersebut adalah sesuatu yang unik atau berbeda dari 

media publikasi yang sudah ada. Tujuan dari penciptaan ciri khas pada desain 

yaitu memberikan daya tarik tersendiri sehingga orang yang melihat dan 

membacanya tidak mudah lupa. Jadi, buatlah suatu ciri khas pada desain 

media publikasi agar mudah diingat oleh para masyarakat. 

 


