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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kebanyakan masyarakat tidak tertarik dengan topik tiroid, mereka lebih memilih 

untuk bercerita tentang diabetes, jantung, kanker, maupun stroke. Hal tersebut 

bisa disebabkan karena kelenjar tiroid dengan ukuran yang kecil dan terkadang 

tidak terlihat, serta gejala awal yang tidak terlalu mencolok dan muncul dalam 

jangka waktu yang cukup lama, sehingga sering sekali dilupakan oleh banyak 

orang. Namun, ketika timbul benjolan, gangguan hormon, atau terjadi komplikasi, 

barulah tiroid ini menarik perhatian masyarakat dan mulai mencari informasi 

tambahan serta mulai berkonsultasi dengan dokter ahli mengenai tiroid. 

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis membuat perancangan media 

informasi mengenai penyakit tiroid yaitu lewat media buku. Buku ini tidak seperti 

kebanyakan buku yang sudah beredar di pasaran, pada buku yang dirancang oleh 

penuis terdapat penggunaan elemen visual untuk mendukung informasi yang 

disampaikan serta terlihat lebih menarik ketika dibaca. Layout di dalam buku ini 

juga dibuat bervariasi dan fleksibel agar tidak terkesan kaku dan membosankan 

ketika dibaca. 

Dalam buku ini, masyarakat khususnya remaja bisa mendapat informasi 

awal mengenai tiroid, gejala awal yang timbul, penyebab dari tiroid, efek yang 

timbul bahkan efek jangka panjang dari tiroid, cara memeriksa tiroid, bahkan 

pengobatan yang dapat dilakukan untuk tiroid. Selain itu, setelah pembaca 
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mendapat informasi awal, diharapkan para pembaca dapat mengetahui kelainan 

tiroid dan mulai memperhatikan keadaan tiroid baik mengalami gangguan ataupun 

tidak sejak dini, khususnya sejak fase remaja. 

Elemen visual yang terdapat pada visual buku yang dirancang ini 

berdasarkan hasil brainstorming dan juga observasi yang telah dilakukan oleh 

penulis sebenlumnya, dan gaya visual yang digunakan disesuaikan dengan target 

pembaca yaitu para remaja dengan usia 17 tahun sampai 25 tahun. 

 

5.2.  Saran 

Dalam proses perancangan visual buku mengenai penyakit tiroid ini, penulis 

mendapatkan banyak pembelajaran. Perancangan ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu media informasi mengenai penyakit tiroid bagi masyarakat 

khususnya remaja. Penulis juga memiliki beberapa saran jika buku ini dapat 

dikembangkan lagi dengan  jangka waktu yang lebih panjang, untuk memastikan 

informasi yang disampaikan serta kelengkapan serta terpercayanya informasi yang 

diberikan. 

 Penulis juga berharap agar kedepannya semakin banyak pihak yang 

terlibat dalam perancangan visual buku ini, serta banyak pihak atau peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat topik yang belum banyak diketahui 

oleh masyarakat. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat serta peneliti tidak hanya 

terpaku pada topik- topik yang sudah umum, dan tetap menambah informasi serta 

pengetahuan akan topik yang masih belum banyak diketahui. Dan untuk 

pembuatan visual buku, penulis juga menyarankan untuk membuat sebuah mock-
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up sebelum dicetak dengan jumlah banyak, agar tidak melakukan pekerjaan yang 

berulang- ulang karena adanya kesalahan- kesalahan kecil di dalamnya
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