
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



188 

 

BAB V 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan selama proses 

pembuatan tugas akhir: 

1. Masih banyaknya orang yang tidak dapat mengatasi stres yang dimilikinya 

dengan baik, selain itu mereka juga tidak mempunyai keinginan untuk 

menemui psikolog atau ahli sejenisnya dikarenakan masalah keuangan 

atau adanya anggapan bahwa orang yang menemui psikolog harus 

mempunyai masalah mental besar. Maka itu penulis melihat adanya 

peluang untuk membantu masalah yang ada dengan membuat sebuah 

media informasi berupa buku mengenai cara mengurangi stres dengan 

menggunakan efek terapeutik dari musik. 

2. Buku self-help akan lebih berfungsi apabila pembaca tidak hanya 

disungguhkan tulisan untuk dibaca, melainkan terdapat ilustrasi sebagai 

media penjelas informasi, serta adanya wadah untuk pembaca 

mengekspresikan perasannya dengan menulis. 

4.2. Saran 

Saran yang penulis dapat berikan kepada pembaca apabila pembaca berada di 

posisi yang mirip dengan penulis adalah: 

Perancangan Media Informasi..., Cynthia Evangelina, FSD UMN, 2019
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1. Persiapkan diri untuk melakukan banyak penelitian mengenai topik yang 

akan dipilih karena kita bukanlah ahli dibidang ini melainkan orang awam. 

2. Coba rancang dengan pemikiran bagaimana cara menjelaskan sebuah hal 

yang kompleks dengan cara semudah mungkin dan jangan lupa untuk 

mencoba memikirkan bagaimana perasaan target audiens dalam proses 

pengaplikasian perancanaan ini. 

3. Tugas akhir bukanlah projek pribadi anda maka itu coba buka hati dan 

pikiran akan peluang-peluang yang dapat dilakukan, berusaha memilah 

perasaan subjektif anda dengan objektif. 

 

Perancangan Media Informasi..., Cynthia Evangelina, FSD UMN, 2019




