BAB IV
KESIMPULAN dan SARAN
4.1. Kesimpulan
Melalui sosialisasi air sejak dini diharapkan masalah krisis air yang
terjadi di kota Bandung bisa dipecahkan. Karena sejak dini anak-anak sudah
ditanamkan kesadaran akan lingkungannya dan dampak yang akan terjadi
kemudian. Sosialisasi dilakukan melalui book design yang di dalamnya,
anak-anak diajarkan untuk mengenal air, cara-cara menghemat dan
melestarikan air yang bisa dilakukan sehari-hari, dampak yang terjadi bila
krisis air terjadi. Setelah anak-anak memahaminya dan melakukannya dalam
kehidupan sehari-hari, perilaku ini menjadi kebiasaan yan nantinya
diturunkan lagi pada generasi selanjutnya. Dampak yang akan terjadi bila
tindakan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, selain krisis air teratasi,
keadaan lingkungan juga menjadi lebih baik, dan manfaatnya bisa dirasakan
oleh kita semua.

4.2. Saran
4.2.1. Untuk diri sendiri dan civitas akademi Maranatha
Dalam mengerjakan Tugas Akhir ini, penulis diajarkan untuk bisa lebih
baik lagi dalam mengatur waktu. Untuk Maranatha, tolong betulkan sistem
administrasi yang ada di FSRD, karena sudah banyak mahasiswa yang jadi
”korban” karena sistem administrasi yang kacau terutama di FSRD
(Fakultas Seni Rupa dan Desain) dalam hal kelengkapan data-data nilai
mahasiswa dan administrasi yang telah dilakukan mahasiswa. Keadaan ini
pernah dikeluhkan oleh dosen dari fakultas lain yang mengajar di FSRD.

4.2.2. Untuk masyarakat secara umum
Tolong pelihara lingkungan sekitar dengan baik, karena di dalamnya
kita semua hidup. Dengan memelihara lingkungan kita dengan baik, semua
masalah lingkungan yang ada sebelumnya bisa diatasi. Hanya dalam
memelihara lingkungan, dampak yang kita rasakan tidak langsung terasa,
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tetapi butuh waktu dan proses. Tapi jika sudah berhasil, kita dan generasi
kita selanjutnya akan menikmati hasilnya. Menyelamatkan lingkungan =
menyelamatkan generasi penerus kita dan semua orang yang ada di bumi.

4.2.3. Untuk masukan pada penelitian berikutnya
Untuk masukan pada peneliti selanjutnya, penulis mengakui dalam
karya penulis masih terdapat kekurangan, dan bisa disempurnakan pada
penelitian selanjutnya. Karena masalah lingkungan adalah masalah yang
kompleks, maka pasti ada data-data terbaru lainnya yang muncul.
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