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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. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Untuk pembuatan suatu ilustrasi gambar yang dimaksudkan utnuk mengajarkan 

nilai moral untuk anak-anak tidak hanya bisa dengan asal membuat karakter 

dengan apa yang kita inginkan, melainkan kita harus mengerti dan melakukan 

suatu riset dengan mengajukan kuesioner dan mewawancarai orang-orang yang 

ahli pada bidang tersebut. Karena ternyata untuk membuat ilustrasi gambar untuk 

anak usia 4 tahun ternyata gambar yang terlalu detail, warna yang terlalu berat 

dan teks yang terlalu banyak tidak akan menarik minat anak-anak sehingga untuk 

mengajarkan moral itu sudah tidak mungkin. Maka disini saya menyimpulkan 

utnuk membuat suatu ilustrasi anak kita harus menyesuaikan desain karakter dan 

warna yang disukai anak-anak dan dapat ditangkap oleh anak-anak sehingga anak-

anak tertarik dan dapat mengerti apa yang ada pada ilustrasi gambar yang kita 

buat. 

 Anak-anak menyukai warna-warna cerah dan ceria, anak-anak juga belum 

bisa melihat bentuk gambar yang terlalu rumit atau detail. 

 Pensil warna merupakan salah satu media pewarnaan yang disukai anak-

anak dan untuk membuat suatu ilustrasi gambar dengan bertekstur pensil warna 

tentunya kita harus melakukan pewarnaan manual terlebih dahulu dan 

memasukkan data kedalam komputer untuk mengeditnya diphotoshop. 
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 Pemakaian clone stamp pada photoshop memudahkan untuk membuat 

sebuah tekstur warna yang diinginkan. 

Penggunaan blending option pada photoshop juga sangat berguna untuk 

memberikan efek pada tulisan teks, dengan blending option kita dapat membuat 

teks menjadi lebih menarik dan lebih jelas dan mudah untuk dibaca. 

Pemakaian curves pada photoshop memudahkan kita untuk membersihkan 

hasil scan yang kotor. 

Match colour pada photoshop juga sangat membantu untuk membuat 

warna lebih colourful. 

Brightness dan contrast sangat berguna saat kita ingin membuat perbedaan 

antara warna gelap dan cerah, contras juga dapat membantu untuk membuat 

gambar terlihat lebih bersinar dan terang. 

Pembuatan layer juga memudahkan kita dalam mengedit suatu gambar, 

karena dengan layer kita dapat memisahkan data-data gambar yang ada sehingga 

lebih mudah untuk mengeditnya. 
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5.2 Saran dan Rekomendasi 

Pembuatan untuk ilustrasi gambar ada baiknya tidak terlepas dari photoshop 

karena dengan photoshop akan memudahkan kita untuk membuat warna dan 

gambar yang ada untuk diperbaiki. 

Untuk membuat suatu ilustrasi gambar untuk anak kita ada baiknya 

memilih warna-warna yang cerah dan membuat desain karakter yang disukai oleh 

anak-anak yang menjadi target audience atau market kita karena jika bentuk 

karakter dan warnanya saja sudah tidak disukai maka anak-anak tidak akan 

berminat untuk membacanya. 
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