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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan 

perancangan media promosi Kebun Raya Cibodas sebagai lokasi Pre Wedding. 

Dalam merancang media promosi bagi sebuah objek wisata dengan fasilitas yang 

kurang dikenal oleh masyarakat dibutuhkan riset,  teori-teori pendukung, 

membuat konsep karya, dan menentukan strategi komunikasi serta media yang 

tepat. Penulis memilih media promosi cetak dan online, dengan media utamanya 

yaitu iklan majalah. Iklan majalah di majalah pernikahan dianggap tepat sasaran 

dengan segmentasi yang mengerucut yaitu pasangan yang akan menikah. 

 Dengan melalui media promosi yang penulis rancang ini, audiens menjadi 

mengenal tentang fasilitas yang disediakan Kebun Raya Cibodas. Dengan begitu 

audiens menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang fasilitas pre 

wedding Kebun Raya Cibodas dan kemudian memilih Kebun Raya Cibodas 

sebagai tempat untuk melakukan pemotretan pre wedding.  

5.2. Saran 

Dalam perancangan tugas akhir dibutuhkan data-data yang kuat agar perancangan 

dapat berjalan dengan baik. Diperlukan konsentrasi yang tinggi dalam pembuatan 

karya dan harus didasari oleh teori-teori yang dapat mendukung perancangan yang 

dibuat. Konsep dan pengaplikasian perancangan dengan latar belakang yang kuat, 
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pengumpulan data yang lengkap serta teori-teori pendukung yang sesuai dapat 

menghasilkan sebuah perancangan yang tepat. 

 Dalam pembuatan media promosi harus diperhatikan media seperti apa 

yang tepat untuk audiens, gunakan teknik fotografi yang unik dan menarik dan 

gunakan kalimat yang mudah dipahami. Kalimat yang padat, singkat dan jelas 

akan membantu audiens untuk memahami dengan lebih mudah. 
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