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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai karya Tugas Akhir ini, Penulis dapat 

menyimpulkan bahawa masih kurang sekali informasi yang membahas mengenai 

Carpal Tunnel Syndrome ini. Selain kedengarannya memang hal baru, namun belum 

ada orang yang mau mengangkat masalah ini dengan mendetail padahal hal ini 

merupakan hal yang penting karena kejadian-kejadian yang sering dilakukan tersebut 

merupakan hal sederhana dan dapat terjadi kepada siapa saja terutama bagi para 

pengguna komputer/ laptop dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti pemain 

game online, desainer grafis, sekretaris, dan masih banyak lagi. 

Carpal Tunnel Syndrome itu sebenarnya bukan lagi suatu penyakit yang asing 

ditemui, namun dikarenakan belum ada yang mau mengangkat topik ini kepada 

masyarakat maka tidak banyak yang tahu mengenai hal ini. Sehingga dirasa 

kampanye ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya di 

Bandung agar dapat dengan segera mengetahui mengenai informasi penting ini. 

5.1 Saran Penulis 

5.1.1 Umum 

Semoga dengan adanya penulisan dan hasil akrya dari Tugas AKhir ini dapat 

bermanfaat bagi para mahasiswa lain sehingga dapat dijadikan contoh untuk 

penunjang karya-karya lainnya sehingga informasi ini dapat semakin berkembang 

dan semakin banyak masyarakat yang mengetahui mengenai hal ini. 

5.1.2 Khusus 

Mata kuliah MDKV 6 yang merupakan syarat kelulusan program studi S1 

Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Maranatha. Hal ini sudah sangat baik 

dan menjadi titik acuan bagi para mahasiswa untuk segera menyelesaikan program 
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studinya di Universitas Kristen Mranatha untuk melanjutkan kedalam dunia kerja. 

Namun sebaiknya pihak FSRD memberikan bimbingan bagi mahasiswa/i dalam 

memilih dan menentukan topik yang akan dibahas karena hal ini merupakan titik 

acuan untuk memulai karya Tugas Akhir ini sehingga diharapkan tidak ada 

mahasiswa yang terhenti di tengah jalan akibat kesalahan dalam pemilihan tema. 

Sehingga untuk ke depannya, dosen pembimbing sudah bisa meyakinkan bahwa 

setiap mahasiswa bimbingannya mampu untuk menyelesaikan karya Tugas Akhir ini 

hingga tuntas. 

 


