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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari perancangan ini adalah bahwa organisasi pecinta alam 

membutuhkan pedoman materi untuk pembelajarannya sebelum terjun ke alam 

bebas untuk menjalankan kegiatan, entah dalam bentuk media apapun namun 

sejauh ini salah satu yang paling sesuai sebagai media pembelajaran adalah buku. 

Penulis menyajikan buku ini disesuaikan dengan user dan bagaimana mereka akan 

menggunakannya sesuai kebutuhan dan mencari solusi dari permasalahan yang 

ada di awal. Pada buku ini juga penulis memilih konsep yang sesuai dengan 

kebutuhan user. Sehingga awareness untuk membaca pada user pun meningkat, 

khususnya juga karena dikemas dengan konsep tersebut. Dari buku ini pun 

organisasi pecinta alam yang membutuhkan buku materi dapat mengaksesnya 

tanpa perlu mencari informasi mengenai materi berkali-kali dari sumber yang 

berbeda, tercecer dan belum pasti benar. 

5.2 Saran  

Dalam perancangan tugas akhir bagi mahasiswa maupun mahasiswi, maka penulis 

menyarankan :  

1. Melakukan observasi dan research secara maksimal dari berbagai 

pihak terkait yang dapat membantu melengkapi data pendukung topik 

yang dipilih. Selain itu lakukanlah observasi referensi dengan berbagai 

 Perancangan Buku Informasi..., Della Saraswati, FSD UMN, 2019



175 
 

alternatif yang memungkinkan agar apa yang sudah dikonsepkan dapat 

diterapkan pada pengerjaan karya secara maksimal.  

2.  Meningkatkan kemampuan untuk mempresentasikan topik yang 

dipilih dan mengkomunikasikannya dengan baik agar audiens pun 

dapat langsung memahaminya dan dapat memetakan permasalahan 

untuk disampaikan dengan baik dalam presentasi.  
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