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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
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yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 
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BAB V 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Buku cerita Keluarga Cemara memiliki nilai moral yang baik 

diperuntukkan untuk anak usia 9-11 tahun. Namun sayangnya buku yang 

sudah terbit sebelumnya memiliki tampilan yang tidak menarik bagi anak-

anak target buku tersebut. Media buku merupakan salah satu media yang 

tepat untuk menyampaikan pesan moral bagi anak-anak, selain tidak 

membuat mata cepat lelah seperti media elektronik pada umumnya, 

penggambaran ilustrasi yang secukupnya juga memberikan ruang bagi anak 

untuk mengembangkan imajinasi mereka lebih lanjut. Anak-anak pada usia 

9-11 tahun menyukai bentuk ilustrasi kartun yang menampilkan penokohan 

yang tidak realis dengan menggunakan kombinasi warna cerah yang solid. 

Perancangan ulang buku Keluarga Cemara berseri ini dibuat sesuai dengan 

kesukaan anak-anak yang pastinya akan menambah daya tarik dari buku ini. 

Sehingga karya bangsa yang memiliki nilai moral yang baik untuk anak ini 

dapat diangkat kembali dan diterima oleh anak-anak zaman sekarang 

dengan desain yang telah disesuaikan dengan kegemaran mereka.  
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3.2. Saran 

Nilai moral yang terkandung dalam sebuah buku anak sangat baik untuk 

mendukung perkembangan kepribadian mereka, nilai budaya yang sesuai 

dengan budaya Indonesia pun membuat anak-anak semakin kenal dengan 

negaranya sendiri dan menimbulkan rasa cinta tanah air. Oleh karena itu 

ada baiknya apabila buku karya anak lokal lebih digarap lagi dan disajikan 

dengan tampilan desain dan ilustrasi yang menarik  sesuai dengan 

kegemaran anak sebagai target pembaca agar tidak kalah dan mampu 

bersaing dengan buku anak dari luar negeri. 
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