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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Perancangan buku panduan mengenai cara merawat area kewanitaan secara tepat 

ini dibuat dengan maksud memberikan pengetahuan baru kepada remaja 

perempuan awal usia 12-17 tahun, dimana mereka baru memasuki masa 

pubertasnya. Perancangan buku ini didasari oleh permasalahan mengenai dampak 

buruk yang ditimbulkan dari perawatan area kewanitaan yang kurang tepat. 

Perawatan yang kurang tepat menimbulkan infeksi dan bila dibiarkan secara terus 

menerus menimbulkan penyakit serius seperti kemandulan. Terlebih lagi masih 

banyak wanita di Indonesia terutama usia remaja belum memahami bahaya infeksi 

area kewanitaan (keputihan). 

Perancangan buku didasarkan oleh teori, pengumpulan data melalui 

kuisioner, wawancara, studi eksisting, dan brainstroming. Perancangan tampilan 

visual pada buku ini juga sangat dipengaruhi oleh teori dan wawancara psikolog 

sehingga desain sesuai dengan perempuan usia remaja awal.  

Buku dibuat menyerupai buku catatan atau jurnal yang sangat melekat 

pada image perempuan usia remaja awal, dimana sangat membutuhkan buku 

catatan untuk mencatat berbagai hal. Remaja juga cenderung menyukai sharing 

satu dengan yang lain dengan teman sebayanya sehingga informasi yang 

disampaikan pada buku ini seperti sharing antara karakter utama kepada pembaca. 

Oleh sebab itu semua elemen dalam buku saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya untuk memberikan nuansa buku jurnal mengenai panduan 
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merawat area kewanitaan. Mulai dari layout, ilustrasi, karakter, tipografi, dan 

color palette. 

Segala proses dari pendahuluan sampai perancangan buku dijalankan 

bersamaan dengan revisi sehingga sampai kepada tahap final perancangan buku 

“Panduan Merawat Area Kewanitaan Sejak Dini untuk Remaja Perempuan Awal 

Usia 12-17 Tahun”. 

 

5.2 Saran 

Lewat hasil dari pengumpulan data, penulis mengetahui ternyata masih banyak 

remaja perempuan usia 12-17 tahun yang kurang peduli terhadap kebersihan dan 

kesehatan area kewanitaannya. Bila terjadi tanda-tanda abnormal, sebagian besar 

memilih untuk mengabaikan karena dianggap tidak terlalu mengganggu. 

Anggapan ini timbul karena mereka belum benar-benar mengetahui tentang 

bahaya yang akan timbul dalam jangka panjang. Penulis menyarankan agar ke 

depannya diadakan perancangan kampanye sosial mengenai perawatan area 

kewanitaan yang tepat untuk remaja SMP dan SMA agar mereka mendapatkan 

dorongan untuk lebih peduli pada kesehatan area kewanitaannya. 
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