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BAB V 

PENUTUP 

5.1.   Kesimpulan 

Perancangan buku ilustrasi yang berjudul Love Yourself: Positive, Confidence, 

Satisfy ini bertujuan untuk membantu remaja untuk mengembangkan harga diri 

terhadap body image melalui proses pengembangan diri. Dalam proses 

perancangan buku ilustrasi ini, penulis menggunakan bermacam-macam data dan 

teori, yang didapat dari wawancara, studi eksisting, dan juga melakukan kuesioner 

online.  

Untuk perancangan buku, penulis melakukan proses dimulai dari 

mindmapping yang bertujuan untuk menemukan keywords dan big idea, sebagai 

konsep untuk perancangan buku ilustrasi. Penulis juga melakukan berbagai 

pertimbangan dalam pembuatan konsep dengan menggunakan data-data yang 

didapat penulis sebelumnya dan dijadikan sebagai dasar dalam merancang buku 

mulai dari gaya ilustrasi yang akan digunakan, warna, layout, tipografi, dan 

lainnya yang sesuai dengan target, yaitu remaja perempuan usia 13-18 tahun. 

Dengan adanya perancangan buku Love Yourself: Positive, Confidence, Satisfy 

ini, penulis berharap agar dapat memberikan informasi mengenai topik terkait, 

yaitu harga diri dan body image, juga dapat memberikan solusi dalam 

mengembangkan harga diri terhadap body image untuk remaja perempuan yang 

memiliki body image negatif. 
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5.2.   Saran 

Setelah melakukan perancangan tugas akhir, penulis ingin memberikan beberapa 

saran yang mungkin akan membantu para peserta tugas akhir nantinya. Dalam 

melakukan tugas akhir ini dibutuhkan riset yang mendalam terhadap topik yang 

diambil untuk memudahkan menentukan tujuan perancangan dan solusi 

desainnya. Dalam perancangannya juga perlu diperhatikan, dari layout, grid, 

warna, ilustrasi, tipografi dan lainnya, dikarenakan harus sesuai dengan konsep 

dan target yang dituju. 
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