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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Buku aktivitas stensil dengan tema mengenal hewan arktik ini dibuat dengan 

tujuan untuk mengedukasi anak-anak pada usia dini dengan aktivitas yang baru 

yaitu stensil, aktivitas ini dapat mengenalkan anak terhadap hewan-hewan 

samudra arktik yang belum mereka ketahui, mengenal pencampuran warna, 

melatih kreativitas dan motorik halus anak. Selain itu diharapkan dengan buku 

aktivitas ini orang tua dapat ikut membimbing anak dalam melakukan aktivitas ini 

agar orangtua juga terlibat dalam aktivitas anak dan mengetahui bagaimana 

perkembangan dan kreativitas anaknya sehingga terjalin juga hubungan antara 

anak dan orangtua. 

 Ilustrasi yang digunakan adalah vektor yang sederhana sehingga anak 

dapat dengan mudah mengenali dan mengingat bentuk-bentuk hewan tersebut, 

pola stensil juga disamakan dengan ilustrasi hewan untuk memudahkan anak 

mengetahui pola mana yang digunakan. Warna yang digunakan cenderung biru 

dan putih karena disesuaikan dengan samudra arktik yang dingin dan sebagian 

besar laut. Font yang digunakan pada judul dan body teks terkesan simpel dan 

memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. 

 Buku aktivitas ini berukuran 26 x 19 cm seperti buku aktivitas untuk anak 

pada umumnya berukuran sedang, tidak terlalu besar dan kecil sehingga anak 

dapat melakukan aktivitas dengan leluasa namun tetap mudah dibawa oleh anak. 

Pada bagian isi buku menggunakan kertas brief card 160 gsm yang cukup tebal 
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sehingga saat melakukan stensil cat tidak tembus ke halaman yang lainnya. Buku 

ini juga dilengkapi dengan pola stensil 12 jenis hewan arktik dan spons yang 

dapat membatu anak untuk melakukan aktivitas dibuku ini. 

5.2. Saran 

Buku aktivitas dapat beragam jenis media dan temanya, salah satunya buku 

aktivitas ini dapat dibuat berseri dengan tema hewan lainnya seperti hewan purba, 

atau hewan yang hidup di tempat lain seperti mangrove dan lainnya. Dalam 

memenetukan tema hewan sebaiknya yang belum ada di pasaran. Selain itu dapat 

juga membuat kelanjutan dengan tema flora ataupun tentang bentuk-bentuk 

bangun datar misalnya. 
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