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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Masalah yang diangkat dalam penelitian dan perancangan Tugas Akhir ini adalah 

tentang pendidikan entrepreneurship bagi remaja. Minat berbisnis di kalangan 

remaja cukup tinggi, dilihat dari public figure yang dijadikan panutan kerap 

menunjukkan kesuksesan dengan bisnis yang dirintisnya sendiri. Sayangnya, minat 

tersebut kurang didukung dengan pendidikan khusus yang mampu membentuk 

karakter entrepreneur dan membimbing para remaja menyusun bisnis.  

Penyusunan buku berkaitan dengan masalah dan konten diperoleh melalui 

studi pustaka dan metode wawancara. Berkaitan dengan pendidikan 

entrepreneurship, memang perlu untuk mempelajari teori terlebih dulu, namun 

harus disertai dengan self-awareness dan praktik langsung. Pemahaman umum 

tentang bisnis adalah modal yang besar dan menyita waktu, sehingga tidak mungkin 

dijalankan oleh anak sekolah. Padahal, dengan kemampuan dan niat yang ada, tak 

perlu modal besar untuk memulai sebuah bisnis. Berkaitan dengan waktu, 

manajemen yang baik dan pembagian prioritas penting agar segala kewajiban 

termasuk sekolah tetap berjalan dengan lancar.  

Maka dari itu, penulis menyusun konsep perancangan yang dekat dengan 

kehidupan remaja supaya menarik, mengingat konten yang dibahas cukup berbobot, 

yakni jurnal interaktif. Jurnal dipilih karena kegiatan mencatat masih erat kaitannya 

dengan kegiatan belajar di sekolah. Konten buku ini juga disertai ilustrasi 
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pendukung yang mengacu pada referensi doodle atau coretan tangan. Halaman 

interaktif dalam buku ini berisi ajakan kepada pembaca untuk menyusun rencana, 

mengenali diri, serta menggambar berhubungan dengan bisnis yang ingin dibentuk. 

Akhirnya, tujuan awal dari penelitian inipun terwujud, yakni 

terselesaikannya buku ilustrasi panduan entrepreneurship bagi remaja. Harapan 

penulis dengan adanya karya ini adalah pembelajaran tentang entrepreneurship 

bagi remaja semakin mudah diperoleh, semakin banyak pula sekolah yang 

mengajarkan materi ini kepada anak didiknya. Dengan begitu, kelak remaja bisa 

tumbuh menjadi mandiri, berani mencoba dan mampu mewujudkan mimpinya 

untuk berbisnis. Sebab, remaja lah yang kelak akan meneruskan pembangunan 

perekonomian bangsa Indonesia agar tidak terus tertinggal dari negara tetangga. 

5.2. Solusi 

Berangkat dari tujuan perancangan dan hasil user test pada 18 orang perwakilan 

target pembaca, penulis mengambil solusi untuk mengembangkan karya ini. Perihal 

kurangnya pemahaman pembaca terhadap sejumlah istilah baru, penulis akan 

menambahkan bagian glosarium setelah chapter terakhir buku. Glosarium berisi 

definisi singkat dari istilah-istilah baru tersebut seperti skillset, passion, 

endorsement, brand image, dan sebagainya. Sehingga, pembaca dapat sellau 

membuka halaman glosarium untuk mengetahui makna kata yang sulit dipahami. 

5.3. Saran 

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Begitupun penulis 

menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam perancangan buku 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Thalita Amarillis Sayogha, FSD UMN, 2018



99 

 

 

‘Teenpreneurship’s Journal to Success’ ini. Saran dan harapan penulis sampaikan 

kepada : 

1. Organisasi 

Menyampaikan materi soal bisnis kepada remaja bukanlah hal yang mudah, 

mengingat di usia tersebut remaja kerap mudah bosan dan melupakan apa 

yang baru diterimanya. Penyampaian materi melalui seminar dapat 

didukung dengan konten yang fun menurut seleranya. Sehingga, akan sangat 

berbeda metode penyampaian materi kepada dewasa muda – usia di atas 18 

tahun, dan kepada anak sekolah. Saran penulis bagi organisasi atau lembaga 

pendidikan demi semakin banyaknya remaja yang paham dan terbentuk 

karakternya untuk mandiri, percaya diri, dan siap menjadi teenpreneurs 

adalah sampaikan dengan metode yang menyenangkan. 

2. Masyarakat 

Kehidupan di muka bumi ini akan selalu berkembang, yang terjadi sepuluh 

tahun yang lalu sudah bergeser menjadi fenomena yang baru. Doktrin 

kepada generasi muda untuk bekerja atau tuntutan menuruti keinginan orang 

tua sudah saatnya ditinggalkan. Remaja kini bisa memilih keinginannya 

sendiri, akan jadi apa hidupnya kelak. Peran orang tua adalah membimbing 

dan mengarahkan anak, bukan memaksa apalagi menghambat, terutama 

dalam aspek pendidikan dan karir. Setiap anak memiliki potensi uniknya 

masing-masing, maka dukunglah keinginan anak selama hal tersebut positif. 
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3. Mahasiswa yang akan TA 

Sama halnya dengan berbisnis, mengerjakan sesuatu yang disenangi pasti 

akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Pilihlah topik yang sesuai 

dengan minat dan kegemaran Anda. Siapkan argumen yang tepat dan actual 

agar keraguan dari pihak manapun dapat Anda tepis. Sebab, ini karya yang 

akan menentukan karir Anda berikutnya, pihak lain di luar diri Anda hanya 

berperan membimbing, mendukung, dan – tak dapat dipungkiri – 

berkomentar. Lakukan apa yang baik menurut ukuran masing-masing, 

selamat berjuang! 
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