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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam membuat buku ilustrasi ini, isi dari buku ini baik teks dan ilustrasi 

disesuaikan dengan data-data yang diperoleh penulis dari hasil observasi, 

kuesioner, dan studi pustaka agar sesuai dengan anak usia 6-10 tahun. 

Berdasarkan wawancara dengan psikolog anak, penulis juga melengkapi buku 

dengan media interaktif yaitu lift the flap yang memungkinkan anak-anak untuk 

ikut beraktivitas dalam membaca buku ini. 

 Dalam mengerjakan pembuatan buku ilustrasi ini, penulis menemukan 

fakta berdasarkan kuesioner bahwa anak usia 6-10 tahun masih sering 

menggunakan plastik sebagai wadah makanan dan minuman, karena kurangnya 

pengetahuan mereka tentang bahaya kesehatan yang akan ditimbulkan. Visualisasi 

karakter dalam buku ilustrasi ini menggunakan jenis gambar karakter cartoon 

dengan teknik vector, dan proporsi bentuk badan 1:3, dengan warna yang opaque 

dan bernuansa kebiru-biruan sesuai dengan hasil kuesioner yang dibagikan pada 

anak usia 6-10 tahun. Detail gambar karakter yang digunakan simple bila 

dibandingkan dengan gaya gambar karakter realis dan verisimilitude, tetapi lebih 

kompleks dibandingkan gaya gambar karakter minimalis. Sesuai dengan 

budgeting, buku ini dapat diproduksi dengan modal sebesar sekitar Rp. 

35.000/buku untuk 5000 eksemplar, dengan kertas jenis linen dan jilid hard cover. 
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 Sesuai dengan tujuan dari perancangan buku ini, dengan penyesuaian 

terhadap anak-anak usia 6-10 tahun, buku ilustrasi ini diharapkan dapat 

menyampaikan informasi mengenai bahaya plastik dengan maksimal dan 

menyenangkan kepada anak-anak, agar dapat menciptakan kesan yang mendalam 

sehingga mampu mengubah dan membentuk pola pikir serta perilaku anak-anak 

terhadap plastik hingga dewasa nanti. 

5.2. Saran 

Penelitian dan perancangan yang telah dilakukan oleh penulis masih jauh dari 

sempurna, dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Penulis menyarankan bagi 

para pembaca yang ingin membuat buku ilustrasi dengan topik sejenis, hendaknya 

pembaca melakukan penelitian kepada target pembeli dari buku ilustrasi untuk 

mencari tahu mengenai pengetahuan dan preferensi desain dari calon pembeli 

buku mengenai topik yang akan dibahas. Buku edukasi mengenai topik sejenis 

yang ditujukan untuk kelompok usia lain, seperti remaja dan dewasa juga belum 

ada di pasaran. Padahal, pengetahuan mengenai bahan berbahaya di sekitar kita 

ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar tidak disia-siakan dan disalahgunakan. 
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