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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab 4 tentang proses kreatif yang 

dilakukan dalam merancang buku informasi gaya fashion active wear untuk 

mahasiswi berhijab usia 18-20 tahun. Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam 

merancang sebuah buku informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

antara lain cara memperoleh data yang ingin dicari melalui metode yang sesuai 

agar data yang didapat merupakan valid dan bisa dibuktikan kebenarannya. 

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian penulis melakukan 

brainstorming dengan menggunakan metode perancangan menurut Robin Landa 

melalui 5 tahapan yaitu orientasi, analisis, konseptual, desain dan implementasi.  

Pemahaman teori-teori pada bab 2 lalu kemudian diterapkan kedalam proses 

penggarapan buku tersebut. Perlu adanya pendekatan khusus yang dilakukan 

terhadap keilmuan tertentu antara lain, dalam merancang buku informasi penulis 

harus memahami teknik fotografi, dan layout yang baik. Hal tersebut 

mempengaruhi kualitas buku yang dihasilkan. Proses kreatif tidak cukup jika 

hanya memahami teori, dalam membuat sebuah buku informasi penulis perlu 

melakukan observasi dan studi eksisting terhadap karya terkait yang sudah ada 

sebelumnya.  

Pada Perancangan Buku Informasi Gaya Active Wear penulis mendapatkan 

banyak pengalaman dari berbagai aspek seperti keilmuan dan penerapannya 
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secara langsung, serta dilatih untuk mempertahankan pendapat dalam 

berargumentasi yang berdasarkan pada penelitian dan teori yang relevan. 

5.2. Saran 

Dalam  merancang sebuah karya perlu memperhatikan setiap aspek yang 

berkaitan dengan proses perancangan. Maka dari itu sebelum menentukan 

perancangan seperti apa yang akan dilakukan perlu adanya survei terlebih dahulu. 

Survei yang dilakukan dapat meliputi tingkat urgensi serta targetnya, sehingga 

perancangan yang dihasilkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk menjawab 

permasalahan yang diangkat. Secara khusus untuk perancangan dengan media 

berupa buku informasi, tentu perlu memperhatikan teknik fotografi yang akan 

digunakan apakah sesuai dengan target atau tidak. Selain itu pengemasan konten 

perlu diatur dengan baik sehingga penyampaian informasi tidak  kaku dan 

membosankan. 
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