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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Hal yang mendasari perancangan buku ilustrasi panduan penanganan bayi 

prematur adalah fenomena bayi prematur di Indonesia. Dengan peringkat kelima 

dengan jumlah bayi prematur terbanyak, dan dengan minimnya sumber informasi 

penanganan bayi prematur, kasus-kasus kematian bayi prematur seperti kasus bayi 

Debora pada pertengahan 2017 lalu menjadi tidak terhindarkan. Kejadian seperti 

ini dapat diminimalisir dengan ketersediaan sumber informasi bagi orang tua bayi 

prematur di rumah. 

Perancangan dilakukan melalui berbagai proses, mulai dari studi literatur, 

pengumpulan data di lapangan, observasi, dan juga pertimbangan funsional. 

Penulis merancang buku yang mampu memberikan panduan dasar dalam 

menangai bayi prematur.  Buku juga disertai dengan gimmick dan merchandise 

yang dapat mendukung proses penanganan bayi di rumah. 

Ilustrasi dibuat dengan style semi realis bergaya hand-drawn dengan 

menggunakan outline berwarna coklat. Ilustrasi digabungkan dengan teknik 

pewarnaan flat dengan warna soft dan pastel, yang sudah disesuaikan dengan efek 

psikologi yang ditimbulkan oleh warna tersebut. Pemilihan typeface didasarkan 

atas pertimbangan fungsional, informasi yang ada pada buku harus dapat terbaca 

dengan cepat dan jelas, sehingg jenis font sans serif adalah pilihan yang paling 

tepat. Typeface Linotte dipilih karena bentuknya yang clean. 
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 Layout yang diaplikasikan adalah modular grid untuk mengakomodir 

banyaknya informasi yang harus disampaikan. Konten pada buku dibagi menjadi 

beberapa bab, disesuaikan dengan jenis informasinya. Setiap bab pun, memiliki 

warnanya sendiri. Hirarki ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah dalam 

mengakses informasi. 

 Saran 

Alasan mengapa penulis melakukan perancangan buku ini karena penulis paham 

bahwa penanganan bayi prematur yang tepat sangatlah krusial dalam kesehatan 

serta tumbuh kembang bayi. Akan tetapi, informasi yang harus disampaikan pada 

orangtua sangatlah banyak dan rumit. Berdasarkan penelitian penulis, masih ada 

topic-topik yang belum tersentuh dan dapat ditambahkan. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan agar kedepannya, calon peneliti lain dapat mencakup konten yang 

lebih lengkap. Jika memungkinkan, calon peneliti lain juga dapat menciptakan 

berbagai seri buku yang lebih spesifik, tidak hanya terbatas pada penanganan bayi 

prematur secara umum. 
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