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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Buku “Akuarium Kevin” memiliki warna yang saling menabrak dan pengaturan 

teks yang kurang konsisten. Hal ini dapat membuat anak-anak bingung dalam 

membaca buku ini. Kemudian ilsutrasinya yang cukup mainstream juga dapat 

membuat anak bosan untuk membaca buku ini. Padahal menurut drh. Wiwin Yuli 

Widiastuti, penanaman komitmen terhadap hewan peliharaan sejak dini sangat 

penting, dan menurut Dr. Riama Maslan Sihombing, M.Sn., buku merupakan 

sebuah media pembelajaran yang efektif bagi anak-anak. Maka dari itu, perlu 

sebuah solusi agar anak-anak tertarik membaca buku ini karena selain mengajarkan 

cara merawat hewan, buku ini juga mengajarkan nilai kehidupan untuk selalu 

menghargai kehidupan hewan peliharaan. 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, solusi dari masalah ini adalah dengan 

menggunakan penempatan teks yang lebih menarik, juga peancangan ilustrasi yang 

unik. Pemilihan warna yang seragam dan typeface yang mudah dibaca juga menjadi 

faktor penting agar anak-anak tidak bosan dalam membaca buku ini. 

 Halaman interaktif di bagian belakang buku ini dapat melatih anak untuk 

menghias akuarium. Anak-anak juga diperkenalkan dengan beberapa jenis ikan 

peliharaan yang memiliki warna beragam dan variasi hiasan akuarium. Sehingga 

selain mengajarkan cara merawat ikan dan nilai kehidupan, buku ini dapat 

menambah wawasan anak mengenai spesies ikan dan variasi hiasan akuarium. 

Perancangan buku ilustrasi..., Henrikus Giovanni Leo, FSD UMN, 2019
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 Saran 

Bagi mahasiswa yang hendak membuat tugas akhir mengenai buku ilustrasi, 

alangkah baiknya untuk lebih mengeksplorasi warna dan gaya ilustrasi yang unik 

dan menjadi sebuah ciri khas tersendiri. Kemudian rancanglah sebuah buku cerita 

anak yang memberikan pesan moral dan halaman interaktif sehingga rancangan 

buku ilustrasi anda memiliki keunggulan tersendiri. 

Perancangan buku ilustrasi..., Henrikus Giovanni Leo, FSD UMN, 2019
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