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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

"Si biru dengan seribu manfaat" begitulah julukan untuk bunga telang yang 

menawan dan sangat banyak khasiatnya. Namun sayang sekali, dari hasil riset 

menunjukan bahwa yang mengenal "si biru" masih sangat sedikit. Melihat masalah 

tersebut, penulis membuat rumusan masalah dan menanggapi hal tersebut dengan 

perancangan buku berisi informasi yang mengenalkan bunga telang kepada orang 

yang belum mengetahuinya dengan judul "Perancangan Buku Mengenal Bunga 

Telang dan Manfaatnya bagi Kesehatan" yang ditujukan kepada usia dewasa muda 

yaitu 20-35 tahun. Buku yang dirancang tujuannya adalah untuk mengedukasikan 

mengenai bunga telang terutama kepada orang yang belum mengetahuinya. Seluruh 

proses perancangan, tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya riset dan 

penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan wawancara, 

observasi, dan menyebarkan kuisioner. Buku informasi sebanyak 100 halaman ini 

akan dibagi menjadi lima bab utama yaitu "Mengenal Bunga Telang", "Budidaya 

Bunga Telang", "Kandungan Bunga Telang", "Manfaat Bunga Telang", dan 

"Mengolah Bunga Telang". Proses perancangan yang dilalui penulis seperti 

melakukan brainstorming, menemukan big idea dan tone of voice, serta membuat 

mood board. Dalam bukunya, penulis juga menggunakan visual berupa fotografi 

hasil dokumentasi penulis dan ilustrasi. Dalam perancangan buku, penulis juga 

merancang media sekunder berupa merchandise dan media promosi. Dengan 
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adanya buku ini, penulis berharap agar bunga telang dapat diketahui, diperkenalkan, 

dan digunakan dengan maksimal terutama untuk fungsi kesehatannya bagi tubuh. 

 

5.2    Saran 

Dalam perancangan buku, diperlukan survei dan riset agar masalah yang ada dapat 

terselesaikan dengan baik oleh apa yang akan kita rancang. Akan menjadi percuma 

dan sia-sia jika apa yang dirancang tidak dapat menjadi solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Untuk melakukan penelitian terhadap sesuatu, 

diperlukan rasa suka dan senang terhadap topik yang akan diteliti agar perancangan 

bukan menjadi beban dan dapat dibuat dengan senang hati. Contohnya alasan 

penulis dalam mengambil topik ini adalah karena penulis menyukai teh bunga 

telang dan hampir meminumnya setiap hari untuk kesehatannya. Maka dari itu, 

penulis ingin mengetahui mengenai bunga telang secara lebih mendalam dan bukan 

hanya meminum tehnya tetapi juga mengetahui secara jelas fakta-fakta apa saja 

yang ada dibalik bunga telang. Saran dari penulis adalah untuk mengambil atau 

memilih suatu topik dalam tugas akhirnya, harus dilandasi rasa suka dengan apa 

yang akan diteliti agar dalam merancang tugas akhirnya dilandasi rasa "enjoy" dan 

tidak terasa berat. Semoga kedepannya akan ada lebih banyak lagi buku mengenai 

bunga telang ini dan dapat diperkenalkan secara luas kepada orang-orang di 

Indonesia khsusnya pada kalangan dewasa muda yang kurang mempedulikan 

kesehatannya.  
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