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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan  

Kesimpulan yang dapat penulis peroleh selama penulis melakukan penelitian dan 

perancangan desain untuk media publikasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah 

sebagai berikut;  

1. Media publikasi PNPM Mandiri Perkotaan yang telah penulis rancang 

ulang lebih efektif dibandingkan dengan rancangan tim PNPM Mandiri 

Perkotaan terdahulu. Pada desain yang penulis rancang, penulis 

mempertegas informasi-informasi yang seharusnya diterima dengan 

mudah oleh audiens. Dengan memperbesar ukuran huruf, memilih jenis 

huruf yang tebal dan elemen-elemen pendukung yang senada dengan 

warna logo PNPM Mandiri Perkotaan membantu penulis untuk merancang 

sebuah desain publikasi yang efektif. 

2. Publikasi memiliki peranan penting dalam membesarkan nama sebuah 

perusahaan/lembaga/badan/program. Dengan media-media publikasi, 

sebuah  perusahaan/lembaga/badan/program akan selalu diingat oleh 

audiens dan akan mempermudah pekerjaan dari 

perusahaan/lembaga/badan/program tersebut.  

3. Dalam merancang desain untuk sebuah media publikasi, baik itu poster 

ataupun booklet, selain harus menggunakan bahasa yang mudah di 

mengerti, tata letak, warna, dan tipografi menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan oleh seorang Desainer Grafis. Dengan memahami prinsip 

dasar layout, prinsip desain, elemen desain, pekerjaan seorang Desainer 

Grafis dalam merancang desain akan lebih mudah.  

4. Untuk menciptakan sebuah media publikasi yang mudah diingat oleh 

audiens, seorang Desainer Grafis harus dapat membuat sesuatu yang unik.  
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V.2 Saran 

Saran-saran penulis untuk PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut; 

1. Akan lebih baiknya jika memilih foto yang berhubungan langsung dengan 

tema poster yang akan dibuat. Hal tersebut untuk mempermudah audiens 

mendapatkan pesan yang tertuang pada poster atau sebuah booklet. 

2. Akan lebih baik jika penggunaan jenis font menggunakan jenis font yang 

tidak terlalu tipis untuk mempermudah audiens dalam membaca teks.  

3. Akan lebih baik jika penggunaan warna untuk latar belakang dan tipografi 

tidak membuat mata sakit. Dan lebar paragraf pada halaman booklet harap 

diperhatikan lebih agar mata audiens tidak lelah pada saat membaca isi 

teks yang ada dalam booklet. 
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