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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini 

makan dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan pemberian informasi mengenai 

kehamilan adalah suatu hal yang penting dan harus dimengerti oleh pasangan-

pasangan yang baru menikah karena tingkat keberhasilan sebuah proses 

kehamilan dan persalinan sangat bergantung dengan perilaku pasangan suami istri 

dalam kehidupan sehari-hari selama proses kehamilan tersebut. 

Melihat kearah perilaku yang dimiliki pasangan dewasa muda pada saat ini 

adalah pola hidup yang sudah modern dan memiliki beberapa ketergantungan 

dengan teknologi, dan penulis menemukan bahwa kaum dewasa muda memiliki 

ketertarikan serta ketergantungan dengan teknologi gadget terutama Smartphone 

karena hampir seluruh responden penelitian mengaku pengguna gadget dan 

membawa gadget tersebut kemanapun mereka pergi dan dengan adanya koneksi 

internet yang bisa diakses dimana saja membuat Smartphone tersebut bukan 

hanya sebagai alat untuk komunikasi dua arah tetapi juga sebagai gadget pintar 

yang dapat mereka gunakan untuk memperoleh sebuah informasi dan mereka 

merasa bahwa informasi yang mereka dapat sangatlah cukup untuk menjawab apa 

yang mereka butuhkan, maka dari itu melihat kemampuan gadget sebagai bentuk 

penyampaian atau sebagai sebuah sarana informasi sudah mulai dimanfaatkan 

oleh para developer dunia yang hingga saat ini semakin berlomba-lomba 
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menciptakan aplikasi interaktif yang dapat berguna bagi para pengguna gadget 

dengan begitu gadget adalah sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk 

memecahkan dan mengatasi sebuah masalah, maka dari itu penulis menyimpulkan 

bahwa penyampaian informasi mengenai kehamilan kepada kaum dewasa muda 

melalui sebuah aplikasi media interaktif pada gadget Smartphone adalah suatu 

metode efektif yang dapat digunakan.   

Sebuah media interaktif yang memiliki desain interaktif menarik akan 

memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan sebuah media interaktif yang 

hanya mementingkan sifat informatifnya, dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, penulis menemukan bahwa desain yang menarik dan kemudahan dalam 

penggunaan sebuah aplikasi adalah sebuah kunci yang dapat membuat audience 

tertarik untuk menggunakan atau mengunduh sebuah aplikasi, penulis 

menyimpulkan bahwa desain yang mengaplikasikan tema modern, clean dan 

minimalis adalah tema desain yang sesuai untuk diaplikasikan pada sebuah media 

interaktif yang memiliki target kaum dewasa muda karena bersangkutan dengan 

pola kehidupan modern yang mereka anut dan juga penulis menemukan bahwa 

pemilihan warna yang memiliki psikologi Fun atau Ceria mempengaruhi 

ketertarikan terutama bagi mereka yang berjenis kelamin wanita serta bentuk dari 

komponen sebuah media interaktif itu sendiri juga mempengaruhi ketertarikan 

serta kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan dan berinteraksi dengan 

sebuah aplikasi media interaktif. 

Maka dari itu pengaplikasian teori desain sangatlah berpengaruh terhadap 

keberhasilan  menarik audience terhadap sebuah produk 
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5.2 Saran 

 Penulis menyarankan agar aplikasi media interaktif panduan kehamilan ini 

dapat dijadikan sebuah bentuk partisipasi nyata kepada kehamilan pada kaum 

muda dan dapat mengurangi jumlah korban jiwa pada pasangan muda yang 

sedang melahirkan dan juga mengurangi tingkat keguguran pada sebuah 

kehamilan yang nantinya aplikasi ini akan dapat diunduh secara gratis melalui 

sarana penyedia aplikasi gadget dan juga dapat diperkenalkan kepada pasangan-

pasangan yang baru menikah melalui pihak dokter kandungan dan melalui iklan-

iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh lembaga Negara seperti BKKBN yang 

mengurus tentang kesejahteraan keluarga.  
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