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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 5.1.

Buku informasi berilustrasi ini merupakan media untuk mengajarkan cara 

perawatan bayi prematur kepada target pembaca yaitu orang tua yang berusia 21 – 

40 tahun dan memiliki bayi prematur. Penulis memilih media buku ilustrasi 

sebagai solusi dari kurangnya pengetahuan orang tua terhadap perawatan bayi 

prematur. Perancangan segala visual dan elemen desain di dalam buku ini juga 

disesuaikan dengan target pembaca melalui data yang didapatkan oleh penulis dari 

wawancara, FGD, kuesioner, observasi dan studi eksisting.  

Dalam perancangan buku ini, penulis menggunakan teknik digital dan 3 

gaya ilustrasi yaitu realis, semirealis, outline tanpa warna. Ketiga gaya ilustrasi 

tersebut memiliki kegunaanya sendiri di dalam buku ini. Secara umum, ilustrasi 

realis dianggap cocok untuk mewakilkan buku medis. Karena ilustrasi realis 

memiliki hasil yang sama dengan aslinya. Beberapa topik yang ada di dalam buku 

ini seperti kondisi fisik bayi prematur dan masalah pada bayi prematur (seperti 

jaundice dan diaper rash) memerlukan gaya ilustrasi realis. Sedangkan gaya semi 

realis pada buku ini diterapkan pada bab 2 yaitu perawatan bayi. Pemilihan gaya 

semirealis disebabkan agar pembaca lebih fokus terhadap langkah – langkah 

perawatan bayi dan berdasarkan teori bahwa gaya semi realis dapat menciptakan 

hubungan lansung dengan ilustrasi yang pembaca lihat.  
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Selain itu dalam pembuatan buku ini dipilih dominasi warna yang soft agar 

sesuai dengan kesan tenang pada keywords. Sedangkan untuk layout, penulis ingin 

memberikan kesan dinamis dan clean dengan menggunakan modular grid dengan 

ukuran 6 kolom dan 6 baris. Alasan pemilihan penggunaan 6 kolom dan 6 baris 

pada layout, agar menciptakan keseimbangan (balance). Selain itu penulis juga 

membuat whitespace juga dilakukan untuk menciptakan kesan simple. 

 Saran 5.2.

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan mengenai proses penulisan 

dan penyusunan Tugas Akhir, yaitu : 

1. Sebaiknya saat memilih topik, hal yang perlu diperhatikan ialah urgensi dari 

masalah tersebut dan sebaiknya cari topik yang sedang hangat saat ini. Selain 

itu sesuaikan topik dengan kemampuan penulis agar memudahkan dalam 

perancangan tugas akhirnya.  

2. Untuk memperdalam topik, penulis perlu melakukan pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), studi 

eksisting, ataupun observasi.  

3. Untuk membuat buku yang berhubungan dengan medis, sebaiknya penulis 

mempunyai sumber yang ahli pada topik yang akan dikerjakan. Karena untuk 

merancang buku medis, konten yang akan dibuat tidak boleh salah atau keliru 

dan menimbulkan makna yang lain. 
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4. Saat membuat perancangan desain khususnya buku ilustrasi, sesuaikan semua 

elemen desain seperti tipografi, bahasa, ilustrasi, layout dengan target 

pembaca dan topik yang dibahas. Dalam pembuatan buku medis sangat 

disarankan untuk menggunakan gaya realis dalam perancangan ilustrasi. 

Penulis juga sebelumnya harus melakukan eksplorasi teknik ilustrasi. Selain 

itu saat membuat buku medis dengan target pembaca yaitu orang awam 

(bukan dokter ataupun perawat) sebaiknya memilih penggunaan bahasa yang 

simple dan mudah dimengerti. 

 

 


