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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Perkembangan video game dari masa ke masa tidak akan pernah mati. Akan tetapi 

video game yang populer banyak dimainkan oleh para gamer baik pada masa awal 

kemunculannya hingga di masa yang akan datang. Pada masa sekarang sudah ada 

beberapa video game tahun 90-an dibuat ulang dengan kualitas grafis yang 

mengikuti zaman sekarang, bahkan perusahaan developer video game merilis 

ulang konsol video game milik mereka dengan ukuran yang lebih kecil disertai 

dengan beberapa game yang dimainkan pada tahun 90-an tersebut. Seperti pada 

tahun 2016 dan tahun 2017, Nintendo merilis konsol NES Classic dan SNES 

Classic, serta pada tahun 2018 ini, Sony merilis konsol Playstation Classic. 

Buku kumpulan delapan video game paling populer di era 90-an yang 

dirancang oleh penulis. Pemilihan delapan video game ini berdasarkan dengan 

hasil pengumpulan data melalui kuesioner kepada target gamer dan hasil diskusi 

dengan dosen pembimbing. Kemudian ilustrasi pada buku ini menggunakan 

ilustrasi berupa digital paintng. Pemilihan ilustrasi ini melalui hasil studi 

eksisting, hasil pengamatan, dan hasil eksperimen. Dalam buku ilustrasi yang 

dirancang penulis terdapat 40 halaman yang berisi mengenai sejarah singkat dan 

informasi, cara bermain (gameplay), kumpulan screenshot game, serta kumpulan 

game pendahulu dan penerus video game masing-masing. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil sidang akhir pada tanggal 20 Desember 2018, untuk kosakata 

pada setiap halaman laporan diperbaiki seperti kata berbahasa inggris dan istilah 

diberi italic. 

Kemudian untuk karya buku ilustrasi pebulis, untuk konten dalam buku 

ditambah. Sebelum mulai membahas delaan video game tersebut, disarankan 

untuk menceritakan pengalaman menarik dan unik yang dialami oleh para gamer 

ketika mereka bermain video game di tahun 90-an. 

Bagi mahasiswa desain grafis hendaknya tugas akhir dijadikan sebagai 

sarana untuk mengembangkan kemempuan, teknik, dna pemahanan dalam desain, 

mencakup konsep, gaya, dan lainnya. Dan bagi yang ingin mengambil topik tugas 

akhir tentang buku ilustrasi, lebih baik untuk memahami konsep yang akan 

digunakan terlebih dahulu agar karya yang dihasilkan lebih baik dan maksimal. 
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