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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

The Goddess Tutorial Make-Up ini merupakan suatu event yang berkolaborasi 

dengan PAC Martha Tilaar sebagai salah satu ajang edukatif promosi mengenai 

produk kosmetik yang aman untuk digunakan sehari-hari disertai penekanan 

terhadap pemberian media edukatif yang memberikan pendidikan akan kesadaran 

dalam penggunaan tata rias wajah yang tepat dan sesuai. Media edukatif yang 

diberikan oleh The Goddess Tutorial Make-Up ini berupa media aplikasi pada 

smartphone yang berisi video tutorial dan foto dan gambar yang ditampilkan dalam 

bentuk digital (digital image slide) mengenai panduan singkat yang mendetail baik 

dari produk tata rias hingga tahapan-tahapan penggunaannya, bahkan tips perawatan 

dasar kecantikan yang dapat dilakukan sejalan dengan ketergantungan terhadap 

penggunaan tata rias wajah. Karena ketergantungan terhadap penggunaan tata rias 

wajah yang disertai dengan perawatan dasar yang rutin akan menjaga kulit wajah 

penggunanya dari timbulnya jerawat, komedo, bahkan sel kult mati yang 

mengganggu. Sehingga media edukatif yang ditampilkan dalam bentuk video tutorial 

dan digital image slide pada media aplikasi tersebut dapat memberikan fungsi bagi 

wanita dewasa muda untuk mempercantik dirinya sendiri sesuai dengan jenis kulit 

dan bentuk wajahnya tanpa bantuan professional make-up artist, disertai kulit wajah 

yang tetap terawat. Akan tetapi, untuk pemberian media edukatif ini hanya ditujukan 

kepada setiap pembeli produk kosmetik PAC Martha Tilaar selama berlangsungnya 

event edukatif promosi The Goddess Tutorial Make-Up. 
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5.2. Saran 

Penulis berharap agar PAC Martha Tilaar sebagai salah satu penyelenggara yang 

berpartisipasi dalam kolaborasi dengan The Goddess Tutorial Make-Up ini untuk 

mau memberikan kepercayaan penuh dan mendukung kelangsungan event media 

edukatif dan promosi ini agar setiap wanita pengguna tata rias wajah mulai memiliki 

kesadaran untuk menggunakan tata rias wajah dengan tepat dan sesuai, yaitu dengan 

lebih memperhatikan produk kosmetik yang aman dan sesuai dengan jenis kulitnya, 

serta tahapan penggunaan yang tepat berdasarkan bentuk wajahnya masing-masing. 

 


