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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap target, bahwa adanya kebutuhan 

akan media yang memberikan solusi untuk permasalahan tata rias wajah untuk 

kehidupan dengan mobilitas yang tinggi. Dari keseluruhan media yang penulis 

teliti, buku adalah media terbaik untuk memecahkan solusi ini, karena dapat 

menjelaskan secara informatif mengenai pengajaran tutorial make up. Buku juga 

merupakan media yang sesuai bagi wanita karier yang ingin mempelajari tutorial 

make up hack di saat santai selepas bekerja. Detail wajah dengan pengarahan 

berupa elemen vektor panah yang membantu cara pengaplikasian make up dapat 

diterangkan secara detail di dalam buku. Dalam segi konten, pemakaian alat – alat 

make up disederhanakan menjadi lebih sedikit jumlahnya, karena faktanya di 

dalam make up sehari – hari hanya dibutuhkan peralatan beberapa saja dalam 

menunjang make up yang sempurna. Buku juga dilengkapi dengan tips dan trik 

yang semakin memudahkan para wanita karier. Dengan buku tutorial make up 

hack diharapkan dapat menjawab permasalahan wanita karier dalam merias 

dirinya. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan riset dan penelitian, penulis memberi saran bahwa perlu 

adanya penelitian yang mendalam dan akurat kepada target saat menciptakan 

suatu penemuan desain agar dapat bermanfaat bagi kehidupan target yang dituju. 
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Selain itu pada saat memilih sebuah topik yang ingin diriset harus dipikirkan 

secara matang akan urgensinya agar desain yang dibuat  berlandaskan dari adanya 

sebuah masalah. 
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