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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan buku informasi tentang cara menanam dan merawat tanaman kaktus 

khususnya bagi wanita dewasa dengan usia 25-35 tahun, yang sedang memiliki 

hobi atau ketertarikan khusus terhadap tanaman kaktus. Perancangan buku ini 

disadari oleh kurangnya media cetak yang didalamnya berisi tentang berbagai tips 

atau langkah-langkah yang benar dalam menanam dan merawat tanaman kaktus, 

sehingga banyak membuat masyarakat yang menyukai dan memiliki ketertarikan 

terhadap tanaman kaktus mendapatkan informasi yang salah dan membuat 

tanaman kaktus menjadi tidak tumbuh dengan baik. Terlebih lagi buku-buku yang 

berisi tentang cara atau langkah mengembangbiakan tanaman kaktus itu berasal 

dari luar negeri, tidak ada buku dengan versi Indonesia. 

 Perancangan buku didasarkan oleh teori, pengumpulan data melalui 

kuesioner, wawancara, studi eksisting dan brain storming. Perancangan untuk 

tampilan visual pada buku ini juga dipengaruhi oleh teori dan wawancara dengan 

wanita yang penggemar kaktus, sehingga desain dapat sesuai dengan para peminat 

dengan tanaman kaktus. 

 Buku ini dibuat menyerupai seperti buku catatan atau jurnal karena pada  

dasarmya wanita memang menyukai hal-hal yang bersifat personal, seperti 

memiliki jurnal yang isinya adalah hal-hal yang mereka sukai. Sehingga isi 

informasi didalam buku ini juga akan lebih memudahkan target pembaca dalam 
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mengerti dan memahami isi dari buku dan juga didalamnya terdapat ilustrasi 

vektor dengan warna-warna pastel. Kegiatan menanam dan merawat kaktus 

adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di area rumah, dengan 

menggunakan pendekatan dengan konsep jurnal ini akan semakin menambah 

kesan “hal-hal yang dapat dilakukan dalam area rumah”. Oleh sebab itu semua 

elemen dalam buku ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang 

makin memberikan nuansa buku jurnal sebagai panduan dalam menanam dan 

merawat tanaman kaktus. 

 Segala proses dari pendahuluan hingga pada perancangan buku dijalankan 

bersamaan dengan revisi sehingga sampai kepada tahap final perancangan buku 

“Buku Informasi Tentang Menanam dan Merawat Tanaman Kaktus untuk Usia 

25-30 Tahun”. 

5.2 Saran 

Lewat hasil dari pengumpulan data, penulis mengetahui ternyata masih belum ada 

aplikasi online yang memuat konten informasi tentang cara atau langkah-langkah 

dalam menanam dan merawat tanaman kaktus yang baik dan benar. Maka dari itu 

penulis menyarankan agar suatu komunitas tertentu membuat sebuah aplikasi 

online berupa website yang didalamnya berisi konten berupa video yang merekam 

informasi tentang tanaman kaktus dalam bentuk praktik mulai cara menanam 

tanaman kaktus (langkah-langkah), cara dalam merawat tanaman kaktus (mulai 

dari menyiram, repotting atau pergantian pupuk dan pot) dan informasi lainnya. 

Alasan penulis menyarankan untuk membuat website yang didalamnya berisi 

video, karena sebuah video dapat diputar secara berulang-ulang sehingga 
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membantu dalam memahami isi informasi secara lebih efektif, detail dan jelas 

bagi para peminat tanaman kaktus baik pemula maupun tidak.  
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