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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penganalisaan dan pembahasan masalah dapat disimpulkan 

bahwa Rumah Bunga Rizal memiliki potensi untuk menjadi sebuah rumah bunga 

dan tempat wisata yang cukup memiliki banyak keunggulan dibanding dengan 

tempat wisata lain dengan menyediakan berbagai macam jenis tanaman kaktus 

dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Rumah bunga ini 

menawarkan berbagai kelas pelatihan sebagai penunjang pengetahuan bagi para 

pengunjung yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan budidaya 

tanaman kaktus dengan suasana rumah yang nyaman, luas serta memiliki udara 

yang sejuk sehingga membuat para remaja dapat menikmati suasana rumah bunga 

sekaligus mendapatkan banyak informasi lebih lanjut tentang tanaman dan para 

remaja juga dapat melatih kegiatan kreatiftas dengan tanaman kaktus. 

Dengan potensi wisata yang dimiliki oleh Rumah Bunga Rizal, namun 

menemukan beberapa permasalahan karena rumah bunga ini belum terlalu dikenal 

oleh banyak orang, karena promosi yang kurang dalam dalam meningkatkan 

keunggulan yang dimiliki dari Rumah Bunga Rizal. 

Dalam hal ini diperlukan sebuah promosi untuk rumah bunga tersebut, agar 

para remaja dapat lebih lagi mengenal tanaman kaktus sebagai kegiatan kreatifitas 

serta mendapatkan pendidikan tentang budidaya dan mengenal lebih lagi dan 

berkunjung ke rumah bunga tersebut dengan perancangan yang dilandasi dengan 

pemikiran, perencanaan, serta perancangan konsep komunikasi kreatif yang di 

wujudkan melalui media yang efektif  melalui ketiga strategi kreatif yang 

digunakan yaitu awareness, informing, dan reminding. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi Rumah Bunga Rizal  

Rumah Bunga Rizal diharapkan agar terus menjaga kualitas yang dimiliki 

berdasarkan fasilitas yang ada di rumah bunga tersebut sebagai kebun wisata serta 

kebun bunga yang memiliki keunggulan lebih dari rumah bunga lain, dan 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani para pengunjung 

untuk memberikan pengetahuan tentang budidaya untuk menjaga nama baik 

Rumah Bunga Rizal. Semoga dengan adanya promosi ini dapat meningkatkan 

potensi keuntungan serta dapat lebih di kenal lagi di masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


