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BAB V   

PENUTUP   

5.1   Simpulan   

Berdasarkan  penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dari bulan  

Januari  sampai  bulan  Mei  2017 ,  maka  didapatkan  kesimpulan  bahwa  kesehatan  

dengan  hipertiroid  dan  kelenjar  tiroid  dapat  terkena  penyakit  yang  dinamakan  

hipotiroid. Penyakit gangguan kelenjar tiroid tersebut dapat mengganggu emosi dan  

yang  dapat  membahayakan  perilaku  anak,  serta  dapat  mengakibatkan  komplikasi  

kehidupan  sang  anak.  Namun,  karena  pengetahuan  dari  orangtua,  dan  kurangnya  

kesehatan kelenjar tiroid kurang diperhatikan, maka orangtua kurang memperhatikan  

makanan yang dimakan serta tidak menjalani pola hidup yang sehat.   

Maka dari itu bahaya penyakit gangguan kelenjar tiroi d itu perlu diperkenalkan dan  

perlu diberikan pengertian yang lebih agar orangtua mengerti kelenjar tiroid harus  

diperhatikan juga, dengan solusi menjaga makanan yang dimakan dan menjalani pola  

hidup sehat agar tumbuh kembang anak dapat dijalani secara sem purna.   

Perancangan media komunikasi visual untuk menginformasikan  mengenai kelenjar  

tiroid menggunakan buku panduan dengan karakter keluarga, warna - warna cerah dan  

juga terdapat interaktif yang ditujukan untuk anak dan orangtua dalam menyampaikan  

informasi   mengenai bahaya penyakit gangguan kelenjar tiroid. Dengan dirancangnya  

buku  panduan  ini  diharapkan  dapat  menyampaikan  informasi  secara  menarik  dan  

menyenangkan.   

5.2   Saran   

Saran nya adalah agar orangtua lebih memperhatikan lagi masalah kesehatan kelenjar  

tiroid , agar kesehatan kelenjar tiroid tetap terjaga dan anak terhindar dari penyakit  

makanan  yang  gangguan  kelenjar  tiroid.  Menjaga  kesehatannya  dengan  menjaga  

dimakan serta merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat.   

Saran  yang diberikan oleh dosen pengu ji adalah  ilustrasi yang dibuat kurang berciri  

khas, sehingga masih terlalu standar.  Ilustrasi harap lebih diberikan ciri khas dari  



 

  

Universitas Kristen Maranatha       65   

  

penulis,  agar  ketika  orang  melihat  hasil  karya  tersebut  bisa  langsung  mengetahui  

bahwa  ol yang  adalah  ini  karya  hasil  dibuat  eh  penulis.  Ciri  khas  yang  diberikan  

terhadap ilustrasi bisa ditonjolkan dalam karakter, misalnya karakter dibuat memiliki  

fisik yang distorsi, memiliki mata yang kecil, atau kulit berbintik - bintik, dsb.   Saran  

saran dari penguji juga dapat bermanfaat bagi  penulis dan juga para desainer lainnya.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


