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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan Buku Pedoman 

Konsumen Cedas Dengan Teknik Komik Strip Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kesadaran Remaja di kota Surabaya, adalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kepedulian 

remaja terhadap barang maupun jasa yang dikonsumsinya. Sebagai 

konsumen, remaja masih dinilai terlalu konsumtif yang tidak diimbangi 

dengan ketelitian dan kritis dalam membeli. Hal ini tentunya menimbulkan 

banyak kerugian yang akan mereka dapat dikemudian hari. 

2. Konsep yang menjadi nyawa dalam perancangan buku pedoman dengan 

menggunakan komik strip ini adalah “Intellegent” yang memiliki arti cerdas. 

3. Dengan konsep “Intellegent” atau cerdas, maka implementasi pada 

perancangan ini mengarah pada terciptanya suatu buku pedoman konsumen 

cerdas yang memuat informasi mengenai konsumen cerdas beserta kiat-kiat 

dan pesan cerdas terhadap remaja agar lebih peduli terhadap barang atau jasa 

disekitarnya. Buku pedoman ini kemudian dikemas menggunakan teknik 

komik strip agar lebih dekat dengan remaja, dengan mengangkat keseharian 

remaja Surabaya diharapkan buku ini dapat mengena kepada jiwa dan hati 

remaja Surabaya. 
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4. Buku pedoman dengan teknik komik strip menjadi media utama yang 

digunakan dalam perancangan ini, sudah dapat menjadi pedoman untuk 

masyarakat khususnya remaja agar semakin cerdas ketika menjadi konsumen. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pemerintah di kota Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah sebaiknya menggunakan media yang lebih dekat dengan remaja 

dalam mengedukasi konsumen cerdas dikalangan remaja. Selain dengan 

sosialisasi dan pengawasan, penggunaan media cetak yang menggunakan 

teknik komik atau yang lainnya agar lebih diperbanyak lagi. 

2. Perlunya media partner dalam mendukung program sosialisasi konsumen 

cerdas ini seperti sponsor, untuk mendukung acara tersebut. 

3. Apabila dikemudian hari buku ini dapat bermanfaat untuk digunakan pada 

sosialisasi mengenai konsumen cerdas, diharapkan buku ini hanya digunakan 

untuk kota Surabaya saja sebab, beberapa unsur (icon dan bahasa) yang 

merupakan identitas kota Surabaya tidak semua daerah dapat 

menggunakannya. Sedangkan untuk daerah  lain di wilayah Jawa Timur, agar 

buku ini dapat lebih disesuaikan kembali sesuai identitas masing-masing 

kabupaten atau kota tersebut. 

4. Pencantuman logo institusi dan nama penulis dalam buku pedoman agar tetap 

dicantumkan, sebagai apresiasi hak cipta dari suatu karya. 


