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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam melakukan perancangan penulis terlebih dahulu mengumpulkan data lewat 

wawancara kepada ahli, pelaku serta menyebarkan kuesioner guna melihat 

seberapa besar permasalahan manajemen waktu terutama bagi Mahasiswa awal, 

dan guna mengumpulkan konten. Dari pengumpulan data tersebut dibuktikan 

bahwa pola belajar sekolah yang diterapkan dengan struktur yang dibuat sekolah 

dan adanya pengawasan guru, jauh berbeda dengan masa perkuliahan, dimana 

Mahasiswa dituntut bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Perbedaan pola 

belajar tersebut membuat Mahasiswa awal seringkali kewalahan dalam memenuhi 

kewajibannya. Hal ini terjadi karena masih banyak dari mereka yang memiliki 

manajemen waktu yang buruk. Bila hal ini dibiarkan maka akan berdampak 

negatif seperti memicu stress akibat pekerjaan yang menumpuk dan prestasi 

menurun. Sedangkan jangka panjangnya adalah telat lulus, dan kesulitan me-

manage pekerjaan yang lebih banyak.  

Karena hal tersebut maka penulis membuat perancangan buku ilustrasi 

manajemen waktu bagi Mahasiswa awal. Setelah mendapatkan data penulis 

melanjutkan penulis juga harus menganalisa desain seperti apa yang dibutuhkan 

untuk target Mahasiswa awal. Hal ini dilakukan dengan studi eksisting buku 

manajmeen dipasaran, observasi referensi gaya desain yang cocok 

diaplikasikasikan dalam buku, serta menyebarkan kuesioner kepada Mahasiswa 

awal terkait gaya desain. Untuk mencari konsep penulis menggunakan mind 
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mapping dalam mempermudah pencarian big idea, dari semua hasil tersebut 

penulis kemudian mulai mengembangkan beberapa gaya dan  membuat alternatif 

karakter dan layout, dimana alternatif tersebut kemudian dipilih berdasarkan 

pertimbangan big idea pada konsep, berdasarkan data yang penulis peroleh, serta 

berdasarkan masukan dari pembimbing.  

Penulis kemudian menerapkannya dalam proses mendesain dimana 

pemilihan karakter, gaya ilustrasi, penggunaan type face, penerapan layout, 

penggunaan warna, perancangan cover dan lainnya didasarkan pada big idea, data, 

serta berdasarkan masukan dari pembimbing. Desain kemudian secara bertahap 

mengalami tahap review dan revisi berdasarkan masukan dari pembimbing, 

hingga akhirnya menghasilkan karya akhir berupa buku ilustrasi manajemen 

waktu bagi Mahasiswa awal yang berjudul “Yuk Atur Waktu” dengan jumlah 64 

halaman. 

Buku ini dibuat untuk memberikan pengetahuan seputar manajemen waktu 

serta mengajak Mahasiswa awal menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Buku ini juga dikemas dengan cara yang berbeda dari buku manajemen waktu 

lainnya, yaitu dengan menggunakan ilustrasi, hal ini dimaksud agar Mahasiswa 

awal dapat tertarik dan mau menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan 

mereka sehingga mereka dapat memiliki disiplin waktu yang baik. 

5.2. Saran 

Untuk melakukan perancangan dengan topik Manajemen Waktu, penulis 

menyarankan untuk tidak hanya mencari informasi dari buku melainkan langsung 

dari motivator manajemen waktu  itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk 
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mendapatkan konten buku yang lebih jelas dan sesuai dengan urutan 

pelaksanaannya. Kemudian untuk mencari keunikan sebuah buku yang paling 

baik adalah melakukan observasi terhadap buku-buku yang membahas konten 

yang sama dan melihat apa yang menjadi kekurangan mereka. Kekurangan yang 

ada pada buku kompetitor tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi peluang  
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