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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Bagi sebagian orang masa kehamilan dan menyusui adalah peristiwa 

yang akan biasa terjadi pada setiap perempuan yang sudah menikah. Namun 

sejati masa kehamilan dan menyusui adalah periode yang sangat penting bagi 

keberlangsungan hidup seorang anak kelak. Terutama pada periode enam 

bulan pertama ASI bagi bayi. Seorang ibu dengan segala pengorbanannya 

hendaknya sangat memperhatikan peroiode ini karena berbagai manfaat ASI 

yang sarat akan kolosterum ,vitamin, mineral, protein dan berabagai zat lain 

yang berguna bagi perkembangan otak dan antivirus serta antibodi terbaik 

bagi bayi. Banyak penlitian mengungkapkan bahwa untuk mencapai 

pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi secara optimal bayi harus 

diberikan ASI eksklusif. Dari berbagai literasi tersebut dan pengalaman 

perancang dan beberapa ibu hamil maka terbentuklah sebuah karya graphic 

diary yang mengkaji berbagai pengalaman menarik selama masa periode 

enam bulan pertama pemberian ASI bagi bayi. 

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan cerita secara 

langsung dari diri sendiri dan beberapa ibu selama masa kehamilan dan 

menyusui. perancang menemukan berbagai macam pengalaman menarik serta 

tips-tips serta kendala para ibu dalam menghadapi masa kehamilan dan 

pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan  Dari berbagai cerita tersebut serta 

didukung literatur yang ada, maka dapat menjadi pertimbangan dalam 

menentukan karakter yang dibentuk di dalam ilustrasi dan naskah di dalam 

graphic diary.  

Setelah melakukan observasi dan wawancara langsung serta 

dokumentasi diri selama kurang lebih enam bulan, didapatkan lima cerita 

yang berisi tentang pengalaman saat hamil,melahirkan, dan periode 

menyususi enam bulan pertama, serta berbagai tips-tips, dan bincang-bincang 

bermanfaat selama hamil dan menyusui. Naskah yang ada di dalam graphic 
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diary adalah yang sebenar-benaranya  sesuai pengalaman yang dialami oleh 

penulis dan beberapa ibu menyusui lainnya. Dari keseluruhannya, perasaan 

bahagia campur haru seorang ibu saat melahirkan serta periode menyusui 

enam bulan pertama sangat mendominasi karena itu Font Handwriting  dan 

coklat walnut dipilih karena mengandung nuansa feminim sebagai bentuk 

ungkapan emosi perempuan dan seorang ibu.  

 Perancangan ini masih jauh dari sempurna. Penelitian dengan 

dokumentasi pribadi adalah hal yang baru bagi perancang, maka saran sangat 

dibutuhkan untuk pengembangan karya yang lebih baik di masa yang akan 

datang.  

 

B. Saran 

 Ada baiknya para ibu terutama yang telah mengenyam pendidikan 

tinggi berupaya mendokumentasikan dalam bentuk gambar dan tulisan 

melalui buku harian  masa-masa kehamilan hingga periode menyusui mereka  

karena cerita pengalaman ibu pada masa kehamilan hingga menyusui dapat 

menjadi bukti authentik lahirnya berbagai karya desain visual yang 

menginspirasi, menarik dan mendidik bagi banyak ibu dan keluarga lainnya. 

Melalui hasil perancangan karya ini, diharapkan pada penelitian 

selanjutnya akan semakin banyak karya desain visual yang mengangkat tema 

tentang kehamilan, melahirkan dan menyusui agar bisa dijadikan sumber 

belajar bagi masyarakat guna menekan tingginya angka kematian ibu dan 

bayi serta menciptakan keluarga yang lebih sehat. 
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