
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



109 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan pada Bab II, serta hasil studi 

lapangan yang penulis lakukan pada Bab III, penulis merancang buku ilustrasi 

Riwayat Buddha untuk pembelajaran anak ini merupakan suatu langkah awal 

pengasuh sekolah minggu mempunyai landasan media yang digunakan dalam 

menceritakan Riwayat Buddha selain itu anak dapat menggunakannya secara 

mandiri. Pengasuh sekolah minggu dapat menggunakan kartu pertanyaan untuk 

membuat suasana penceritaan menjadi lebih menyenangkan. Penanaman nilai 

diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman anak dalam menjalani hidup 

dengan berfikir, berucap dan berbuat baik kepada semua makhluk. 

 Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan 

observasi. Penelitian yang sudah dilakukan ini memiliki landasan teori sesuai dari 

buku yang dijadikan tumpuan dalam pembentukan buku, pemilihan font, 

peletakkan layout serta pewarnaan dan penggambaran suasananya. Data inilah 

yang diolah oleh penulis untuk dapat menghasilkan satu buku ilustrasi yang tepat 

dijadikan media pembelajaran bagi anak di sekolah minggu. Tidak hanya itu, 

dengan adanya media pendukung seperti kartu pertanyaan, diharapkan anak 

menjadi mengerti dan tetap menikmati dengan sesi yang dilakukan oleh pengasuh 

sekolah minggu dalam pengajarannya. Sumber cerita yang penulis jadikan 

literatur ialah Tripitaka atau Kitab Suci Agama Buddha.    
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5.2. Saran 

Penanaman nilai baik terhadap anak dari usia dini merupakan bagian yang penting 

dalam perkembangan tumbuh anak. Untuk meningkatkan efektivitas dalam buku 

ilustrasi serta untuk pengembangan topik Tugas Akhir ini, saran yang dapat 

penulis sampaikan ialah: 

1. Buku ilustrasi menjadi lebih efektif jika adanya penerbit yang ingin 

menerbitkan buku ini dan diberikannya kepada vihara-vihara kecil yang 

membutuhkan. 

2. Untuk pengembangan karya lebih lanjut dari buku ilustrasi ini, dapat 

dilakukan sebuah perancangan boardgames atau permainan yang dapat 

dimainkan anak. Sehingga anak dapat bermain sembari belajar sehingga 

nilai yang ingin disampaikan dapat dengan cepat diingat oleh anak. 
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