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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perancangan buku ilustrasi ini didasari berdasarkan temuan-temuan data dan 

wawancara dengan pihak terkait. Salah satu data yang didapatkan melalui studi 

literatur, menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKEDAS) tahun 2007, 1 dari 50 

penduduk Indonesia berumur 25 hingga 34 mengidap penyakit diabetes. Beberapa 

upaya edukasi seperti penyuluhan telah dilakukan oleh pihak terkait namun belum 

ada media yang dapat diterima dengan mudah mengenai informasi bahaya dan cara 

pencegahan penyakit diabetes. Dari analisis data primer dan sekunder yang berupa 

wawancara dan studi pustaka maka dipilih buku ilustrasi sebagai media utama. Buku 

ilustrasi merupakan media edukasi dan informasi yang memiliki kelebihan ilustrasi 

sebagai penunjang teks, dan bantuan penggambaran atas imajinasi sesuai isi dan 

pesan yang disampaikan. Selain itu, buku ilustrasi memiliki durasi tayang yang lebih 

panjang umurnya dibanding dengan media lain meskipun memiliki kekurangan yaitu 

distribusi media yang kurang masive.  

Konsep perancangan dalam buku ilustrasi  mengenai pencegahan diabetes 

sejak dini memiliki tujuan  sebagai media yang informatif dan persuasif sehingga 

remaja lebih cermat dalam mengembangkan pola pikirnya tentang bagaimana 

melakukan pencegahan diabetes sejak dini. Dalam perancangan buku ilustrasi ini 

terbagi menjadi 2 konsep yaitu konsep kreatif dan konsep media. Konsep kreatif 

dalam perancangan buku ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang, gaya bahasa 
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serta visual yang sesuai dengan target audience. Dalam konsep kreatif terbagi 

menjadi 2 yaitu: strategi kreatif bertujuan untuk menentukan target audience, 

endorser dan format perancangan, dan pendekatan kreatif bertujuan untuk 

menentukan isi, jenis, gaya penulisan, dan gaya visual. Kedua, konsep media 

dilakukan bertujuan sebagai sarana penyampaian informasi tentang pencegahan 

diabetes dengan memilih buku ilustrasi sebagai media utama dan beberapa media 

pendukung diantaranya media pendukung yang disertakan dalam buku yaitu 

pembatas buku, sticker, dan kalender, media penunjang visual merchandise berupa 

tumblr dan totebag, serta media penunjang untuk pameran peluncuran buku berupa 

poster pameran, standing banner, katalog, dan ambience media berupa kuis. 

Penentuan konsep media dirancang dengan mempertimbangkan jadwal produksi 

media dan biaya media. Berdasarkan seluruh konsep perancangan yang dilakukan 

maka buku ilustrasi ini hadir sebagai media edukasi mengenai pencegahan diabetes 

sejak dini yang informatif yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah 

alternatif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya diabetes.  

Dalam proses perancangan buku ilustrasi yang juga merupakan karya tugas 

akhir ini, perancang banyak menemukan hal yang baru yang harus dilakukan 

misalnya harus mengenali tentang seluk beluk penyakit diabetes tentang apa itu 

diabetes, bagaimana psikologis perilaku dari sebelum sampai mengidap diabetes 

kecenderungannya para pengidap diabetes ini kurang menjaga pola makan dan hidup 

semasa waktu sehat dan mengabaikan gejala – gejala awal dari sinilah dapat ditarik 

salah satu kesimpulan bahwa kesadaran menjaga pola makan dan pola hidup 
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sangatlah penting. Selain itu perancang juga mewancarai dinas terkait tentang 

langkah apa yang pernah dilakukan dalam melakukan pencegahan diabetes, dan juga 

menjadikan salah seorang pegawai dinas sebagai narasumber dalam perancangan 

buku ilustrasi atensi dan perhatian pihak dinas sangat kooperatif sehingga membantu 

perancang dalam mengumpulkan data – data untuk materi perancangan buku ilustrasi. 

Terakhir ialah perancang meninjau dari berbagai buku ilustrasi sebagai refrensi dalam 

merancang sehingga dapat menghasilkan visual yang lebih menarik dan bervariasi 

yang sesuai dengan target audience yaitu remaja. beberapa kendala diantaranya : 

1) Sulitnya menemukan pengidap diabetes yang berusia remaja sehingga kurang 

diketahui tentang perbedaan gejala diabetes yang dialami oleh usia remaja dan 

usia dewasa.   

2) Kurangnya literatur mengenai pencegahan khusus untuk remaja. 

3) Keterbatasan perancang dalam menulis narasi, karena kali pertama perancang 

melakukan penulisan buku. 

4) Kurangnya perencanaan waktu sehingga perancangan ini sedikit memakan 

waktu yang lama. 

Namun dengan dukungan berbagai pihak tugas akhir yang berjudul “Perancangan 

Buku Ilustrasi Pencegahan Diabetes Sejak Dini” ini dapat terselesaikan. 

B. Saran 

Dalam melakukan perancangan sebuah buku ilustrasi hendaknya 

memperhatikan segala aspek dari perancangan tersebut, baik aspek verbal maupun 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



135 

 

aspek visual. Tentunya perancangan buku ilustrasi pencegahan diabetes sejak dini ini 

belum terwujud sempurna baik dari segi visual maupun penulisan. 

 Bagi perancang yang akan merancang dengan tema yang sama ada baiknya 

melakukan langkah – langkah sebagai berikut : 

1) Menyiapkan materi baik pengumpulan data melalui literatur, maupun 

wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 

2) Melakukan perencanaan baik konsep kreatif maupun konsep media sehingga 

konsep tersebut sesuai dengan target audience. 

3) Kedisplinan dalam mengerjakan proses perancangan sehingga sesuai dengan 

perencanaan waktu yang ditentukan. 

Dalam perancangan buku ilustrasi pencegahan diabetes sejak dini diharapkan 

audiens mampu memahami pesan yang disampaikan sehingga dapat mengaplikasikan 

pada kehidupan sehari – hari serta meningkatkan kesadaran pada diabetes melitus. 

Terakhir untuk generasi muda indonesia mari mulai hidup sehat dari kesadaran diri 

sendiri. Saran dari kesimpulan diatas bertujuan agar perancangan buku ilustrasi 

kedepan lebih baik dan lebih bermanfaat. 
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