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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukannya studi pustaka dan pengumpulan data mengenai buku 

ilustrasi anak, maka dapat disimpulkan bahwa: 

- Mengajarkan anak tentang etika bersikap kepada orang yang lebih tua 

dan manfaatnya melalui buku ilustrasi membantu anak lebih mudah 

memahami tentang etika daripada hanya melalui kata-kata saja atau 

dari buku pelajaran. Hal ini dikarenakan fungsi buku cerita yang tidak 

hanya berfungsi sebagai edukasi, tetapi juga sebagai hiburan dan 

motivasi bagi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Dan buku ilustrasi 

yang mengajarkan tentang moral mengajak anak untuk belajar 

menerapkannya di setiap kegiatannya. 

- Penulisan dalam buku ilustrasi baik judul maupun isi cerita 

mempengaruhi minat baca anak terhadap suatu bacaan. Tulisan yang 

besar lebih menarik bagi anak-anak karena lebih mudah dibaca dan 

dipahami. Jenis tulisan dan bahasa yang digunakan juga 

mempengaruhi minat baca anak. Anak lebih suka membaca buku cerita 

dengan jenis tulisan yang tidak terlalu formal dan tidak terlalu banyak 

karena jadi tidak akan membosankan. Bahasa yang digunakan 

menggunakan kalimat yang sederhana dan banyak dipakai anak dalam 
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kehidupan sehari-hari lebih memudahkan anak untuk memahami 

bacaan. 

- Buku ilustrasi dengan warna yang beragam dan gambar yang detail 

membuat anak lebih tertarik untuk membacanya karena anak suka 

melihat apa yang ada di sekitar gambar karakter. 

5.2. Saran 

Berikut beberapa saran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca 

mengenai proses penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini: 

1. Sebelum melakukan proses perancangan desain dan analisa, terlebih 

dahulu mencari topik dan permasalahan yang sedang terjadi dengan pasti 

dan targetnya untuk memudahkan menentukan tujuan perancangan dan 

solusi desainnya.  

2. Dalam  membuat buku ilustrasi, menyesuaikan gaya ilustrasi dan bahasa 

tulisan dengan targetnya sangat penting,  khususnya jika targetnya adalah 

anak-anak. Sangat perlu untuk memperhatikan teknik gambar dan 

penulisannya dalam menampilkan cerita anak agar tidak membuat anak 

cepat bosan dan tidak tertarik. 

3. Dalam memilih topik tentang etika, perlu untuk melakukan wawancara 

atau observasi dan sumber dari buku lain agar tidak salah dimengerti orang 

tentang etika yang sedang ada di masyarakat seperti di Indonesia saat ini. 
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