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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah memalui berbagai proses, maka didapatlah beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

Kepedulian kepada hewan terlantar merupakan salah satu cara untuk menjadikan 

diri menjadi pribadi yang baik, secara fisik maupun psikologis. Menjadikan kondisi 

antar sesama makhluk hidup dapat hidup harmonis, namun seringkali masyarakat 

kurang memahami akan baiknya dampak peduli terhadap hewan terlantar, dan 

menghargai nyawa mereka. 

Peduli akan hewan terlantar memiliki banyak manfaaat yaitu selain dapat 

mengkualitaskan diri menjadi pribadi yang baik, mengurangi kekerasaan terhadap 

hewan, menstabilkan populasi hewan yang berkeliaran, dan ekosistem terjaga.  

Manfaat memelihara hewan pun banyak kegunaanya seperti dapat meningkatkan 

kesehatan, menjadi sahabat, memberikan kenyamanan emosional dan relaksasi, 

memberikan perlindungan, membantu bersosialisasi, memberi dukungan emosional 

dalam menghadapi masalah, menjadikan pribadi yang bertangung jawab, dan banyak 

keuntungan lainya. 

Dengan adanya kampanye mengenai peduli terhadap hewan terlantar, diharapkan 

masyarakat dapat memahami baiknya peduli terhadap hewan terlantar. Melalui 

kampanye ini juga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan kepedulian terhadap 

hewan terlantar. 

Saran penulis diberikan kepada masyarakat terhadap memperlakukan hewan 

hewan adalah, peduli terhadap hewan tak jauh dari ajaran agama, agama pun 

mempunyai aturan etika manusia terhadap hewan. Dengan adanya rasa belas asih 

yang telah diberikan-nya marilah pergunakan sebaik munggkin, dan melakukan 

tindakan nyata untuk kesejahteraan hewan dan hak-haknya. 
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5.2 Saran dan Komentar Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir 

Setelah penulis mempresentasikan Tugas Akhir dengan power point, maka para 

dosen penguji dan pembimbing mulai memberikan beberapa masukan dan 

pertanyaan.  

Pertama-tama dosen penguji satu memberikan beberapa masukan diantaranya 

adalah, layout hijau yang digunakan, bentuk bisa lebih diatur lagi, juga fto yang 

digunakan bisa lebih dikembangkan. 

Dosen penguji dua menambahkan masukan dalam komposisi huruf dan ukuran 

huruf yang digunakan, Ibu Dita juga menyaankan untuk fotografi bisa menggunakan 

jasa fotografi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Setelah diberi pernyataan dan masukan, penulis memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Penulis merasa masih perlu banyak belajar tentang teknik membuat 

kampanye yang menarik dan memilih media warna, komposisi layout dan fotografi 

yang berkualitas. Memang membutuhkan proses untuk menjadi seorang desainer 

yang dapat menghasilkan karya yang maksimal dan sempurna.  

Untuk itu penulis berterimakasih atas kesempatan yang diberikan unuk belajar 

lebih lagi melalui Tugas Akhir ini dan bimbingan yang telah diberikan oleh dosen 

pembimbing.  


