
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

92 

 

BAB V  

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Pengetahuan masyarakat khususnya para TKI mengenai virus Ebola masih sangat 

minim hal ini dapat membuat mereka terkena Ebola dan memungkinkan virus ini 

sampai ke Indonesia Selain banyak dari mereka yang menjadi TKI dengan 

bermodalkan pendidikan terakhir di bangku SMP. Ebola ini adalah virus 

berbahaya yang mengakibatkan 90% kematian bagi penderitannya karena untuk 

pengobatannya belum ditemukan sampai saat ini 

 Pereancangan visual pada motion graphic  ini didasarkan pada penelitian 

yang telah penulis lakukan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai 

masalah ini. Selanjutnya informasi tersebut penulis visualisasikan ke dalam 

motion graphic Penulis menggunakan ilustrasi digital. Media-media yang penulis 

gunakan adalah motion graphic, buku, brosur, mug, tote bag dan x-banner.  
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5.2. Saran  

Bagian ini berisi saran yang penulis berikan bagi BNP2TKI saran yang penulis 

berikan kepada perusahaan yaitu untuk mengsosialisasikan Ebola ini kepada para 

TKI yang akan diberangkatkan ke Afrika secara rutin. Saran untuk UMN yang 

penulis berikan kepada UMN adalah untuk membekali calon peserta TA lebih 

awal agar mereka dapat mengetahui lebih awal mengenai apa ketentuan ada dan 

yang terakhir saran untuk mahasiswa lain yang akan Tugas Akhir, saran yang  

penulis  berikan kepada mahasiwa lain yang akan mengerjakan Tugas Akhir 

adalah untuk membiasakan diri banyak membaca buku serta melihat banyak 

refrensi terkait dengan apa yang akan dibuat dalam pembuatan karya Tugas Akhir. 
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