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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Mata kuliah Mayor Desain Grafis 6 atau yang juga di sebut dengan Tugas Akhir ini 

sangat berguna bagi penulis untuk mengasah kemampuan dan mencoba mendalami 

dunia luar yang akan dihadapi penulis dikemudian hari. Penulis juga kemudian 

menjadi belajar cara untuk berkampanye yang baik dan benar sehingga dapat di 

terima oleh masyarakat luas. Tugas akhir ini juga melatih penulis untuk bekerja 

keras, bersikap disiplin, dan tekun. 

 

Penulispun menyadari bahwa mendesain karya untuk sebuah kampanye tidaklah 

semudah kelihatannya. Tiap desain yang dibuat harus memiliki konsep yang jelas, 

sehingga desain tidak asal jadi. Hal ini membuat penulis dalam membuat kampanye 

harus berusaha untuk mendesain, mengedit dan meretouch foto semenarik mungkin 

sehingga dapat membuat masyarakat tertarik dan mengerti akan konsep yang ingin 

disampaikan oleh foto dan mau melaksanakannya. Mata Kuliah Tugas akhir ini juga 

secara tidak langsung membuat penulis menjadi lebih menguasai program 

Photoshop. 

  

Dengan mengikuti bimbingan ini juga penulis menjadi lebih mengerti akan peranan 

strategi desain untuk melakukan sebuah kampaye. Dibantu dengan kemampuan dari 

desainer grafis, sebuah kampanye menjadi lebih terbantu dengan pengeditan yang 

dilakukan pada foto-foto, sehingga membuat desain grafis dan foto yang ada tidak 

hanya menjadi sekedar grafis dan foto saja, namun juga memiliki konsep dan 

menjadi lebih menjual. 
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5.2  Saran Penguji 

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari banyaknya 

kekurangan dalam laporan, sehingga sangat dibutuhkannya saran dari para dosen 

pembimbing dan penguji, setelah penulis mengikuti sidang, saran yang di terima 

penulis adalah penulis diharapkan agar dapat menerapkan ilmu yang yang selama ini 

di tempuh melalui lembaga pendidikan Universitas Maranatha Bandung, sehingga 

ilmu tersebut dapat bermanfaat dimasa yang akan datang, selain itu para dosen 

penguji dan pembimbing juga memberi saran agar penulis dapat bekerja sesuai 

dengan tingkat dan kemampuan penulis sehingga pekerjaan yang diperoleh sesuai 

dengan tingkat pendidikan penulis. 

 

5.3  Saran Kepada Pihak FSRD UK Maranatha 

Dengan apa yang telah saya alami sepanjang bimbingan Tugas Akhir  ini, saya 

mendapati bahwa bimbingan merupakan suatu kegiatan yang penting, karena dengan 

bimbingan Tugas Akhir ini, dapat membantu penulis dalam menyelesaikan mata 

kuliah tugas akhir semester, oleh karena itu perlu dukungan dari pihak FSRD UK 

Maranatha dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk membantu menunjang 

pembelajaran mahasiswa sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana yang 

kondusif dalam kegiatan belajar. 

 


