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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Perancangan buku aktivitas seni untuk stimulasi motorik halus anak ini bertujuan 

untuk menjadi pendukung kebersamaan orang tua dan anak dalam berkreasi dan 

mengasah kreativitas dengan konten yang bermanfaat. Selama proses perancangan 

buku ini, penulis banyak merasakan pengalaman baru terutama di lingkungan anak-

anak dan kesenian. Banyak infomasi yang belum penulis ketahui sebelumnya dan 

patut dikenalkan pada orang tua sebagai target perancangan ini. 

 Konsep buku ini adalah ringan dan bisa dinikmati baik orang tua maupun 

anak. Buku ini bersifat sangat informatif untuk orang tua namun dibawakan dengan 

tidak berat dan diselingi ilustrasi yang memanjakan mata pembaca agar tidak cepat 

bosan. 

 Segala konten dan visual yang dibuat dalam buku ini adalah hasil pemikiran 

penulis dengan bantuan pihak-pihak ahli untuk verifikasinya. Penulis juga banyak 

mendapatkan masukan berharga dari berbagai pihak yang turut berperan dalam 

perancangan buku ini. Harapan penulis, buku ini bisa menjadi pendukung orang tua 

dan anak untuk terus bereksplorasi dan berkreasi bersama. 

 Saran 

Penelitian yang telah penulis lakukan ini harapannya dapat menjadi sumber 

informasi serta bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di topik yang serupa. 
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Penulis juga berharap agar seni, khususnya kreasi seni rupa hasil tangan, bisa 

semakin dikenalkan untuk anak sejak usia dini dan orang tua tidak perlu membatasi 

eksplorasi kreatif sang anak.  
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