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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Indonesia adalah negara dengan banyak potensi yang terdapat pada rakyatnya, salah 

satunya terdapat pada bidang literasi. Seperti  yang dikatakan oleh Ichsan Saif dalam 

pengamatannya, bahwa semakin banyak penulis yang bermunculan dan 

menghasilkan karya yang beragam. Namun berbagai kesulitan yang dihadapi dapat 

menjadi suatu hambatan dalam produktivitas penulis. Kesulitan dalam penyusunan 

cerita yang tidak terstruktur, halaman atau bahan cerita yang tercecer, kesulitan 

dalam menghubungkan poin-poin penting menjadi masalah yang dialami oleh 

penulis. 

 

Menurut data yang didapat melalui hasil survey, penulis merancang sebuah aplikasi 

digital pada smartphone sebagai media yang digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut. Aplikasi yang dirancang akan mengutamakan kepraktisan dan kemudahan, 

juga dapat meningkatkan produktivitas penulis dimanapun dan kapanpun mereka 

berada. Menurut hasil survey, smartphone adalah media yang paling banyak 

digunakan, dan sangat akrab dikalangan masyarakat, terutama mahasiswa. 

Smartphone sendiri dinilai sebagai alat yang praktis, mudah digunakan dan dapat 

diakses dengan mudah. 

 

Media promosi yang digunakan untuk mempromosikan aplikasi ini adalah media 

sosial Facebook dan Twitter, poster dan x-banner. Media promosi digunakan 

sebagai sarana untuk mempromosikan aplikasi kepada khalayak luas, terutama 

kalangan mahasiswa berumur 18-24 tahun. 

 

Penggunaan warna coklat muda sebagai warna utama didasari oleh warna perkamen, 

yaitu pendahulu dari kertas modern. Warna ini digunakan untuk memperlihatkan 

kesan menulis, juga agar tidak terlalu silau di mata. Warna-warna lainnya yang 
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bersifat hangat digunakan untuk memberikan kesan positif dan merangsang, 

berdasarkan teori warna. Beberapa warna lainnya mengikuti tema gambar yang 

pengguna gunakan dalam lembar kerja mereka. Tipografi yang digunakan pada 

headline dan logo adalah tipografi berjenis slab serif sebagai kesan klasik namun 

modern, dan jenis sans serif digunakan pada body text untuk memperlihatkan kesan 

bersih dan mudah untuk dibaca. 

 

5.2 Saran 

 

Potensi pada bidang literasi, khususnya menulis cerita fiksi merupakan salah satu 

potensi yang patut untuk dikembangkan. Namun hambatan yang ada seringkali 

membuat potensi ini menjadi kurang maksimal. Alangkah baiknya jika para generasi 

muda yang memiliki potensi tersebut didukung dengan lebih lagi agar mereka dapat 

mengembangkan potensinya secara lebih maksimal bahkan dapat berkarya lebih lagi 

untuk bangsa Indonesia. 

 

Belum banyak aplikasi yang dapat digunakan secara terfokus untuk menulis cerita, 

dimana aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur terintegrasi yang dapat 

mempermudah penyusunan suatu cerita. Saran bagi sesama peneliti adalah suatu 

aplikasi yang dapat mempermudah penulis cerita dan penambahan fitur dengan 

visual yang menarik akan sangat membantu para penulis, dan oleh karenanya, 

aplikasi ini juga dapat dikembangkan lebih jauh seperti dukungan untuk versi 

desktop, atau penambahan berbagai fitur yang dapat lebih membantu penulisan 

menjadi lebih mudah dan cepat. 

 

5.3 Saran dari Penguji 

 

Aplikasi dapat menjadi lebih baik lagi jika terdapat mode hemat energi atau night 

mode, dimana aplikasi tidak akan terlalu menyedot baterai. Pada mode ini, tampilan 

visual dapat dikurangi mengingat layar smartphone adalah salah satu faktor terbesar 

dalam hal penggunaan baterai. Kertas pada bagian lembar kerja juga dapat lebih 
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diperluas ke samping, agar pengguna dengan ukuran layar lebih kecil dapat menjadi 

lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. 


