
Universitas Kristen Maranatha 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Dengan mempelajari ilmu pengetahuan umum, dapat menumbuhkan rasa 

ingin tahu pelajar menjadi lebih besar, serta membuka wawasan akan hal-hal 

baru yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Hal tersebut sangat 

menunjang perkembangan hidup maupun masa depan bangsa menjadi lebih 

baik. Berbagai metode dapat digunakan, dan salah satunya adalah dengan 

menggunakan media buku, karena selain sederhana dan dapat menampilkan 

informasi, photo serta ilustrasi sekaligus juga dapat dibaca berulang kali, dan 

dapat dibaca lebih dari 1 orang, sehingga perannya menjadi lebih efektif.   

Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, terkadang tidak 

mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, didukung dengan kurangnya 

minat baca di kalangan para pelajar sekarang ini, menyikapi hal tersebut 

desain buku dibuat  dengan lebih kreatif, sistem scrapbook dan menggunakan 

warna-warna pastel yang berbeda-beda, walaupun desain terlihat lebih 

bermain, unsur formal tetap tidak ditinggalkan mengingat buku tersebut lebih 

bersifat edukasi. Namun, cara belajar yang lebih menarik dan menyenangkan  

itulah yang diharapkan dapat meingkatkan pula daya jelajah anak, serta 
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pengalaman dan pengetahuan yang baru. 

1.2 Saran Penulis 

Untuk mendesain buku dan memberikan pembelajaran yang berkualitas, 

tentunya konsep dan cara berpikir sangat perlu dikembangkan serta 

dimatangkan lagi. Selain itu, penelitian juga diperlukan untuk kelengkapan 

dan menghasilkan data seoriginal mungkin. Ilustrasi maupun tipografi juga 

perlu diperhatikan dalam mencapai hasil yang maksimal, desainer dituntut 

harus dapat lebih cermat, dan berintegritas dalam mendesain buku 

pengetahuan bermutu dari awal pengumpulan data hingga akhirnya.  
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SARAN DAN KOMENTAR 

DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR 

Penguji sidang Tugas Akhir memberi saran kepada penulis agar mencoba untuk 

mengubah permasalahan yang semula hanya menuliskan tentang burung walet dengan 

unggas secara keseluruhan. Karena walaupun penulis hanya membuat satu buku walet 

dan empat yang lain hanya desain covernya saja. Namun telah menjadi satu kesatuan 

teknik pembuatan Tugas Akhir penulis. 

Penguji juga berpesan, supaya buku tersebut dapat juga dibaca oleh target market 

menengah ke bawah, tidak hanya kalangan yang bekecukupan saja yang dapat membaca, 

namun juga anak-anak daerah pedesaan pun harus diperhatikan mengingat mereka pun 

memiliki potensi untuk dapat berkembang dengan Sumber daya alam. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang 

telah membantu penulis hingga menyelesaikan makalah Tugas yang paling akhir ini. 

Penyusunan TA ini penulis hadapi dengan badai yang cukup keras, 3 kabar duka kerabat 

dekat yang sangat menyayat hati. Namun, semua dapat dihadapi dengan semangat dan 

support yang luar biasa dari berbagai pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu 

persatu, tapi kalian adalah sumber inspirasi penulis, penyemangat dan yang paling luar 

biasa adalah penolong penulis melewati saat-saat sulit, tertekan, dan nyaris menyerah.  

Orang-orang tersebut adalah My Dad and Mom, yang sangat luar biasa mensupport dan 

membantu anakmu ini, untuk papa yang sudah bersusah payah membantu dalam 

kendaraan, waktu, terutama pada saat mencari gua walet yang terjal itu, menaiki 

bersama dan terjatuh sampai kamera digital rusak, peristiwa itulah yang membuat 

anakmu ini tidak menyerah dikala hati merasa tertekan, dan down. Rasa sayang yang 

tidak dapat diucapkan lagi, hanya bisa mencoba berjuang memberikan yang terbaik. 

Untuk my little bro Chris, atas tumpangannya ke tempat print dan waktunya menemani 

mengerjakan tugas akhir ini.  

Untuk teman-teman seperjuangan TA, untuk Tenoy seringkali direpotkan, ditanyai 

pendapat, juga seringkali mengambilkan makan di dapur. Jejonk yang suka menumpang 

di kost, menghibur, memberi pendapat dan inspirasi. Feni “my sweety friend” yang telah 
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lebih dulu meninggalkan kita, tapi kepergianmu memberikan inspirasi dan motivasi yang 

luar biasa bagi kita semua, kau teman yang hebat, sahabat yang benar-benar telah 

menyelesaikan tugasmu di dunia ini dan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu 

memanggilmu pulang, karena semua yang baik telah kamu berikan di dunia ini, I miss U 

fren, tapi kami yakin kamu telah sangat bahagia di sana, kami hanya bisa meneruskan 

perjuanganmu di dunia. Astrid yang berjuang bersama saat ACC, juga teman-teman 

sekelompok TA yang lain, ada Merlin, Andre, dan Vicky. Untuk teman-teman 

seperguruan di Tasik, Pepey, Pio, Perin, Linda yang telah membantu dengan dukungan 

dan menemani penulis saat dibutuhkan, kalian sungguh luar biasa. Linda yang berduka 

atas kepergian Papanya juga penulis tidak sempat melayat, mohon dimaafkan, karena 

kesibukan penulis ini. Untuk John dan Silvia yang telah direpotkan penulis 

menerjemahkan bahasa Inggris. Untuk Pa Markus dan Pa Juniar selaku dosen 

pembimbing yang telah berjasa besar membimbing selama 1 semester TA ini.  

The Last But Not Least, The Alpha and Omega, my Savior and Lord Father Jesus Christ 

yang berperan paling besar dan paling luar biasa, anugrah-Mu, rahmat, serta mujizat-Mu 

yang benar-benar telah nyata penulis rasakan, terima kasih banyak atas kasih setia-Mu. 

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, I love U all.  

 

 

 

 


