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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Perancangan buku pop-up ilustrasi ditujukan untuk anak-anak prasekolah, yaitu 

usia 4-6 tahun. Buku ini dirancang untuk menambah pengetahuan anak-anak 

mengenai serangga-serangga pembawa penyakit yang ada di sekitar kita sehingga 

anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri dan penyakit yang ditularkan oleh serangga 

tersebut. Dalam perancangannya penulis melalui beberapa tahap, mulai dari 

melakukan wawancara untuk mengetahui selera visual target perancangan. 

Melakukan observasi terhadap buku pop-up untuk mengetahui teknik yang cocok 

untuk digunakan. Melakukan observasi terhadap buku dengan konten serupa dan 

menganalisis kelebihan dan kekurangannya. 

Dari proses-proses yang telah dilakukan penulis, akhirnya penulis 

merancang buku ini sesuai hasil yang didapat. Buku ini dirancang dengan 

komposisi halaman yang tidak terlalu penuh sehingga mudah dibaca dan buku ini 

juga menyajikan mekanisme pop-up yang menarik dan tidak monoton. Warna-

warna yang digunakan merupakan warna-warna solid yang disesuaikan dengan 

tema setiap halaman. 

Untuk bahan kertas yang digunakan berdasarkan dengan wawancara penulis 

dengan senior editor Elex Media Computindo. Buku ini menggunakan jenis kertas 

art carton 260 gsm untuk bagian isi dan art carton untuk bagian base halaman. 
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Sedangkan untuk bagian cover menggunakan teknik hardcover untuk 

menjaga dan melindungi halaman pop-up yang ad di dalamnya. 

5.2   Saran 

Dalam perancangan buku ini, tentunya masih banyak kekurangan yang dijumpai, 

diantaranya masih banyak konten terkait yang dapat dimasukan dalam buku ini, 

contohnya seperti cara penanggulangan penyakit tersebut, sehingga dapat menjadi 

informasi tambahan yang berguna kepada pembaca. Penulis juga menyarankan 

kepada mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir untuk mencari masalah yang 

sedang terjadi dan dapat dibuatkan solusi dalam bentuk desain. 
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