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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kewaspadaan terhadap cacing parasit memang diperlukan, baik untuk anak-anak 

maupun orangtua. Kerjasama untuk saling menjaga satu sama lain diperlukan 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan agar dapat tetap hidup sehat tanpa 

adanya gangguan cacing parasit. Karena dampak yang disebabkan oleh cacin 

parasit tidak bersifat langsung, maka dari itu kewaspadaan sangat diperlukan agar 

terhindar sepenuhnya. Kemungkinan untuk terkena cacing parasit masih ada untuk 

orang-orang terdekat, maka tidak ada salahnya untuk memberikan informasi ini 

sedini mungkin. 

 Penulis membuat buku ilustrasi ini setelah melalui perjalanan yang 

panjang dalam menggunakan metode desain. Penulis lalu mendapatkan hasil 

melalui wawancara, studi eksisting, diskusi kelompok, maupun terjun langsung ke 

lapangan sebisa mungkin agar mendapakan hasil yang sesuai dengan target yaitu 

anak-anak usia 6-8 tahun. Pada saat usia tersebut, anak-anak sedang giat-giatnya 

bermain dan mempelajari hal-hal baru yang ada di sekitar mereka sebanyak 

mungkin. Pengetahuan mengenai cacing parasit dapat membantu mereka untuk 

tetap terjaga kesehatannya. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan pembuatan buku ilustrasi anak mengenai cacing parasit, 

penulis memiliki saran untuk melakukan pengembangan penelitian. Apapun tema 

yang akan dipilih ada baiknya untuk mengembangkan penelitian sedetail mungkin 
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agar informasi yang tersampaikan dapat berfungsi secara maksimal, baik untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain. Dari proses yang penulis lakukan, penulis 

dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya untuk memberikan informasi kepada 

anak-anak mengenai cacing parasit, seperti misalnya penggunaan media interaktif. 

Keterlibatan lebih anak dalam bersosialisasi dengan buku dapat memantu mereka 

untuk ke depannya. Peran orangtua dalam membimbing anak juga diperlukan 

untuk menciptakan hubungan yang semakin erat
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