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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penulis telah melakukan penelitian, observasi, dan pembuatan karya dengan 

rumusan masalah yaitu perancangan media promosi terhadap fotografi bayi 

thePhotographbaby, dengan target market kalangan menengah keatas, sudah 

berkeluarga, dan berdomisili di Jakarta dan Tangerang. 

 Kegiatan penelitian yang penulis lakukan membawa penulis pembuatan 

website sebagai sarana media promosi yang paling efektif, dikarenakan 

kecenderungan kalangan menengah keatas yang cenderung adalah pengkonsumsi 

internet, dan didukung dengan perlengkapan marketing kit sebagai media promosi 

sekundernya. 

 Pembuatan karya diawali dengan brainstorming dari analisa yang telah 

penulis simpulkan, lalu dilanjutkan dengan pembuatan sketsa layout grid dari 

website, yang lalu dilengkapi dengan site map dari website tersebut, kemudian 

pemasukan entri – entri jurnal yang berisi portfolio dan juga ilustrasi – ilustrasi 

watercolor. Kemudian dilanjutkan dengan coding dari layout website yang sudah 

jadi. 
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5.2. Saran 

Penulis menyarankan kepada pembaca yang ingin merancang media promosi, untuk 

: 

1. Melakukan penelitian terlebih dahulu secara mendalam mengenai masalah 

maupun fenomena yang ada, lalu kemudian menentukan target market dan 

analisa – analisa lainnya, seperti analisis melalui kuisioner dan juga analisis 

SWOT. 

2. Membuat alur (moodboard) agar dapat terinspirasi lebih, dan desain yang telah 

dirancang tidak keluar dari jalur yang tadinya diinginkan. 

3. Melakukan proses desain berdasarkan data-data penelitian yang sudah 

didapatkan, yang didasari kebutuhan target market yang dituju. 

4. Memiliki banyak alternatif desain yang dapat disajikan kepada klien. 
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