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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Banyak cara untuk menilai seseorang atau memperlihatkan karakter yang 

ingin disampaikan ke masyarakat demi dapat bersosialisasi dengan baik. 

Dimana cara seseorang berpenampilan merupakan citra diri seseorang, cara 

bertingkah-laku, berbicara, termasuk cara kita berbusana dimana pentingnya 

memperhatikan penampilan yang dikenakan bukan saja berbusana mengikuti 

trend mode yang berkembang namun harus disesuaikan dengan bentuk tubuh 

dan warna kulit masing-masing. Kenyataan yang ada masih banyak wanita 

yang melupakan cara cermat dalam berbusana, mulai dari kesulitan dalam 

memilih busana yang ada dikarenakan tidak yakin dalam menentukan bentuk 

tubuhnya atau tidak tahu cara menyiasati kelemahan daripada bentuk 

tubuhnya. 

 

Berdasarkan hasil daripada pengumpulan data, observasi, studi literatur, 

wawancara, dan melakukan analisis, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa buku Femme Style In Shape ini dapat menjadi media utama dalam 

permasalahan yang ada yaitu menjadi buku panduan, refrensi, dan koleksi 

bagi pencinta mode khususnya wanita. Dimana buku ini menjadi acuan dasar 

dalam berbusana yang didalamnya diterangkan 12 bentuk tubuh disertai saran 

penggunaan busana yang dikenakan, solusi berbusana bagi wanita yang 

memiliki kelemahan pada bagian tubuh tertentu, seperti pinggul besar, lengan 

besar, payudara kecil, dan masih banyak lagi, selain itu juga disertakan 

pengetahuan secara garis besar perkembangan mode dari tahun ke tahun yang 

menjadi simbolik pada tahun – tahun perkembangan dunia mode, dan 

memberikan kamus mode. 
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Untuk menyampaikan buku ini kepada targetting maka dibuatlah promosi 

yang menarik perhatian para wanita yaitu dengan membuat sebuah talkshow 

dan fashion show dimana pembicara berasal dari perancang busana ternama 

serta motivator wanita dimana motivator ini dapat membuat perubahan ke 

arah yang lebih baik dalam berpenampilan, serta peluncuran buku Femme 

sehingga penulis memiliki keyakinan besar dalam kesuksesan penjualan buku 

ini. Dengan suksesnya penjualan buku ini maka secara tidak langsung tujuan 

daripada pembuatan buku ini dapat tersampaikan dengan baik kepada 

targetting yang dituju. Dalam acara ini juga akan dibagikan gimmick, dimana 

gimmick-gimmick ini berhubungan dengan busana dan wanita. 

 

5.2  Saran 

5.2.1 Saran Untuk Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha 

 Teruslah belajar dan menggali setiap informasi karena informasi yang sudah 

ada maupun baru dapat membuat hidup kita lebih berarti 

 

5.2.2 Saran Untuk Masyarakat Umum 

 Jangan pernah puas dalam memilih busana yang sudah tepat namun cobalah 

terus berkreatif dalam berbusana dari pemilihan warna pakaian, perpaduan 

busana, serta mengikuti perkembangan mode  namun tidak melupakan dasar 

daripada berbusana yaitu berdasarkan bentuk tubuh dan warna kulit. Jika 

mengalami kesulitan dalam berbusana, jangan berkecil hati, belilah buku 

Femme karena buku ini bisa menjadi solusi bagi permasalah berbusana. 

 

5.2.3 Saran Untuk Desainer Grafis 

 Teruslah berkarya membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat demi 

kemajuan bangsa ini, namun tidak melupakan hal terpenting dalam 

mendesain sebuah karya khususnya buku seperti layout dan tipografi 

sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat dimengerti dengan mudah 

dan menarik sehingga para pembaca ingin mengerti lebih dalam lagi isi dalam 

sebuah buku yang dibuat. 

 


