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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk merawat kulit wajah telah ada dan 

digunakan sejak dahulu kala. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya jaman 

sekarang ini, perawatan wajah secara tradisional sudah mulai terlupakan. Salah satu 

faktor yang menyebabkan perawatan wajah secara alami mulai terlupakan adalah 

kurangnya media tertulis yang menjabarkan secara jelas mengenai hal tersebut. 

 

Hal ini diakibatkan kurangnya pengetahuan para remaja yang akhir-akhir ini 

cenderung memilih perawatan wajah secara instan seperti menggunakan berbagai 

macam obat dokter dan melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan yang 

harganya cukup mahal. Selain itu para remaja juga cenderung “termakan” oleh 

omongan orang atau iklan sehingga mereka seringkali salah melakukan perawatan 

wajah tanpa mengetahui jenis kulit wajah mereka. 

 

Dalam karya tugas akhir ini, pembuatan buku mengenai perawatan wajah secara 

alami ini diharapakan dapat membantu para pembaca khususnya remaja putri dalam 

melakukan perawatan wajah secara alami dengan mengetahui terlebih dahulu jenis 

kulit wajah mereka. Desain buku yang menarik dan colour full diharapkan dapat 

menambah niat pembaca untuk mencoba melakukan perawatan wajah secara alami. 

 

5.2 Saran Penulis 

 

5.2.1 Umum 

Dalam proses penyelesaian tugas akhir mata kuliah Desain Komunikasi Visual 

dengan media book design  yang berjudul “Mengenal dan Merawat Kulit Wajah 

secara Alami” diharapkan dapat memberikan informasi serta menggugah kesadaran 

para remaja akan pentingnya kesehatan kulit wajah, selain itu juga agar penggunaan 
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bahan-bahan alami ini dapat terus berkembang dan tidak terlupakan seiring dengan 

perkembangan jaman. Perawatan wajah dengan menggunakan bahan-bahan dari alam 

merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang harus tetap dilestarikan, 

selain karena lebih meminimalisir efek samping, juga karena bahan tersebut lebih 

mudah didapat dengan harga yang tidak terlalu mahal. 

 

5.2.2 Khusus 

Saran khusus kepada Universitas Maranatha jurusan Desain Komunikasi Visual 

dalam program penyelesaian Tugas Akhir adalah untuk lebih ditingkatkan dalam 

proses belajar mengajar agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik lagi. 

 


