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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam membuat buku ruang hijau vertikultur ini, penulis telah melakukan 

penelitian terlebih dahulu dengan apa yang terjadi di masyarakat dan mencari 

solusi dari permasalahan yang ada, melakukan kuisioner hingga mewawancarai 

orang yang sudah berpengalaman dalam menanam vertikultur. 

 Melakukan studi exsisting untuk meminimalisir kesalahan dari karya yang 

telah ada serta membuat karya yang lebih baik lagi dari karya sebelumnya. Selain 

studi existing penulis juga melakukan pencarian referensi. Banyak sekali tahapan 

yang penulis lewati dalam proses pembuatan buku ini, mulai dari memikirkan 

konsep buku, pembuatan sketsa cover dan layout buku, menanam tanaman dan 

membuat media vertikultur, penulis juga memfoto media tanam vertikultur, 

mendesain layout menggunkan software adobe indesign hingga menjadi buku dan 

dicetak sesuai dengan bentuk aslinya.  

Hasil dari solusi visual untuk penggunaan teknik vertikultur dalam 

menanam yaitu dengan sebuah buku ilustrasi cat air yang didesain dengan konsep 

vertikal, sehingga bentuk buku menjadi potrait dan menggunakan elemen grafis 

berupa garis vertikal untuk layout buku. Buku berisi langkah kerja dan tips untuk 

memudahkan pembaca untuk memahami konten buku.  Selain karya buku, penulis 

juga membuat media pendukung seperti poster dan merchandise yaitu totte bag 
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5.2. Saran 

Penulis menyarankan kepada pembaca yang ingin membuat karya berupa buku 

untuk memikirkan layout pada buku, karena dengan penataan layout yang baik 

maka pembaca akan lebih mudah mengerti dan dapat mengikuti langkah-langkah 

yang menjadi konten utama buku. Buku ini juga masih bisa dikembangkan dengan 

topik yang berbeda, buku ruang hijau vertikultur yang penulis buat dalam edisi 

tanaman obat bisa dilanjutkan misalnya dalam edisi tanaman sayur atau tanaman 

hias.  
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