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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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Sejarah merupakan hal yang penting karena mempunyai kaitan masa lalu 

dan masa sekarang. Anak-anak harus mengetahui asal mereka karena hal yang ada 

pada mereka saat ini ialah hasil dari masa lalu sehingga dan merupakan dasar 

pemahaman mereka menjadi manusia yang utuh sehingga mereka dapat 

membangun diri di atas fondasi yang lebih kuat. Selain itu sejarah Indonesia 

adalah cerita tentang keberhasilan suatu usaha. Maka dari itu pemahaman sejarah 

untuk anak perlu dikuatkan. 

Cerita yang dipilih adalah peristiwa detik-detik menjelang kemerdekaan 

Indonesia untuk menumbuhkan optimisme sebab proklamasi merupakan penanda 

keberhasilan seluruh perjuangan Indonesia sejak awal penjajahan.  

Untuk usia target itu memang mendapatkan pelajaran tentang detik-detik 

proklamasi di pelajaran IPS mereka. Namun, mereka tidak mengingat kejadian-

kejadian itu dengan jelas.  

Melalui buku cerita bergambar yang menceritakan sejarah Detik-Detik 

Menjelang Indonesia Merdeka ini diharapkan dapat membuat target terkesan, 

lebih dapat mengingat dan paham. Dengan menampilkan ilustrasi gambar yang 

full color dan sesuai pertimbangan psikologi perkembangan anak buku ini 

ditargetkan untuk usia 10-12 tahun. 

Perancangan  Buku Bergambar..., Meivita, FSD UMN, 2013
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5.2. Saran 

Mengingat sejarah Indonesia tentang kejadian detik-detik menuju kemerdekaan 

Indonesia ini banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan buku 

sejarah Indonesia yang selalu dikemas formal, berat, mayoritas teks dan sedikit 

gambar, maka diperlukan suatu pembaruan dalam menciptakan buku sejarah 

Indonesia. Dengan membuat buku sejarah Indonesia dalam bentuk buku cerita 

bergambar disertai ilustrasi gambar yang full color dan bahasa teks yang 

sederhana akan membuat mereka lebih tertarik untuk mulai membaca dan mau 

menjelajahi seputar sejarah Indonesia. 

Menimbang bahwa buku cerita bergambar tentang  sejarah Indonesia ini 

lebih baik, maka diharapkan untuk kedepannya buku-buku sejarah Indonesia 

dengan tema-tema lainnya terus dikembangkan dan terus diterbitkan layaknya 

cerita dongeng-dongeng Cinderella atau Putri Salju yang tidak pernah hilang 

peradabannya. 
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