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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulaan 

Hasil penulis pada bab IV yang membuat buku ilustrasi Eduksi Transportasi Udara 

untuk anak  berusia 5-8 tahun dengan bertujuan untuk memperkenalkan 

pengetahuan. Bukunya Edukasi Transportasi Udara merupakan karya ilustrasi yang 

berisi infografis dan break page berbahasa Indonesia. Karya ilustrasi ini dibuat 

secara manual kemudian dilengkapi dengan digital menggunakan Ai.   

Tahapan dalam proses pembuat karya buku ilustrasi Edukasi Tranportsai 

Udara untuk Anak diantaranya: pemilihan tema, menyiapkan kertas kerja dan pensil 

2B, menyiapkan digital menggunakan Ai, pembuatan layout, naskah, proses 

infografis dan page break dari tahap sketsa dengan kertas kerja, pemindaian, editing 

dengan bantuan komputer, dan tahap percetakan dan penjilidan berupa buku 

bergambar. Penulis memberi color full pada bagian buku ilustrasinya. Pemilihan 

warna terutama supaya menarik perhatian anak yang umumnya disukai anak. 

Penulis membuat beberapa media pendukung, yaitu X Banner , poster, bookmark, 

mug, note book, calender 2018, T-shirt Kids, stiker, Tumblr dan Tok Bag. 

Masalah anak-anak belum paham apakah itu transportasi udara, peraturan 

penerbangan dan keselamatan penerbangan. Penulis memberi informasi dalam 

infografis tentang langkah-langkah cara beli tiket, peraturan penerbangan, safety on 

board, barang yang diperbolehkan maupun tidak, langkah-langkah sebelum lepas 

landas, dan sebagaiannya. Sebagai anak harus belajar pengetahuan dan  mengikuti 

kepada tugas keamanan, pramugari/pramugara maupun orang tua.  

Perancangan Buku Ilustrasi..., Kevin Leonard Athelstone, FSD UMN, 2018
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 Saran 

Pendidikan anak usia dini sangat penting sehingga diharapkan semua orang tua 

yang memiliki anak usia 5-8 tahun untuk mempelajari pengetahuan Edukasi 

Transportasi Udara agar demi keselamatan penerbangan bagi anak. Penulis 

memberi saran adalah informasi tentang pengetahuan transportasi udara untuk 

anak-anak dalam perjalanan jauh maupun dekat. 

Proses   pembelajaran  di Universitas Multimedia Nusantara terus 

ditingkatkan, baik bagi mahasisawa/i angkatan baru mengikuti materi pelajaran, 

perkuliahan bagi jurusan DKV  terus  dikembangkan    agar  buku ilustrasi  dalam 

penerbit seakan baru , kreatif, unik dan logika. Bagi  para calon  penulis mengambil 

mata kuliah Tugas Akhir pada semester 7 atau  8 dan  jangan  takut 

mengekspresikan diri dalam hasil karya ilustrasi.

Perancangan Buku Ilustrasi..., Kevin Leonard Athelstone, FSD UMN, 2018




