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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada rumusan masalah, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah dengan 

melakukan observasi, wawancara dengan narasumber, focus group discussion, 

studi eksisting dan studi pustaka. Hasil data yang diperoleh dari melakukan 

penelitian akan digunakan penulis untuk merancang buku pop-up yang berjudul 

Tradisi Imlek. Buku pop-up ini adalah buku yang ditargetkan untuk anak – anak 

umur 8 – 12 tahun yang berisikan tentang cerita aktifitas yang dilakukan pada saat 

Tahun Baru Imlek dengan menyertakan informasi tambahan sebagai pengetahuan 

bagi anak tentang tradisi Imlek yang biasa dilakukan dalam keluarga. Buku pop-

up ini disajikan dengan ilustrasi menggunakan warna – warna yang identik atau 

dominan dengan Imlek, seperti merah, kuning dan oranye. Penggunaan pop-up 

disetiap halaman buku sebagai point of interest pada saat membaca buku ini. 

Penjelasan tentang suatu cerita aktifitas dan juga penjelasan tentang informasi 

tambahan juga disesuaikan dengan target buku, anak – anak usia 8 – 12 tahun, 

sehingga mudah dimengerti. Penggunaan karakter utama, Qing Ling atau dengan 

panggilan Ling Ling akan membantu pembaca untuk mengikuti alur cerita.  

 Buku pop-up ini menggunakan teknik pop-up dengan konsep menelusuri 

makna dibalik tradisi sebagai salah satu cara untuk memenuhi rasa kaingintahuan 

anak terhadap tradisi Imlek dengan menggunakan teknik pop-up, v-fold, flap, pull-

tab. 
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5.2. Saran 

Saran penulis untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya 

makna dari tradisi adalah mempublikasikan buku pop-up tradisi Imlek ini pada 

anak – anak sehingga anak dapat diajarkan sejak dini tentang tradisi dan 

maknanya yang sering dijalankan dalam keluarga. Selain itu, diharapkan juga bagi 

para orangtua untuk lebih menjelaskan kepada anak maksud dan tujuan dari apa 

yang dilakukan dari suatu tradisi yang selalu dijalankan dalam keluarga sehingga 

keingintahuan anak bisa didapatkan dan diperjelas dari orangtua sebagai 

pengantar bagi anak.  
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