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BAB V 

PENUTUP 

7.2. Kesimpulan 

Big idea dari perancangan buku aktivitas ini adalah untuk mengenalkan rasi 

bintang pada anak-anak dengan cara yang baru, yaitu dengan merancang buku 

yang memberi informasi serta mengajak pembacanya aktif dengan teknik ilusi 

warna dan objek tersembunyi. Konsep dikembangkan melalui hasil penelitian 

yang sudah diperoleh. Perancangan buku anak yang hendak dilakukan 

menggunakan sistem modular grid. Ilustrasi yang dihasilkan menyesuaikan 

dengan hasil studi pustaka dan usia target audience.  

Teknik penyampaian informasi bersifat aktivitas, sehingga, jika pembaca 

ingin mengetahui informasi seperti apa yang hendak disampaikan, mereka harus 

mengikuti cara yang dimaksud. Ukuran buku berupa A4, agar cukup untuk 

memuat ilustrasi dan teks isi. Gaya ilustrasi karakter menggunakan teknik digital 

painting abstraksi tinggi gaya Jepang dengan proporsi 1: 2,5 kepala, karena gaya 

tersebut sesuai dengan kebutuhan target audience. Pembuatan hidden object 

merupakan cara yang sulit ditemui teknik pembuatannya, sehingga dalam laporan 

ini, diuraikan pembuatannya melalui program Adobe Photoshop. Perancangan tata 

letak buku menggunakan modular grid untuk mengatur posisi gambar dan teks isi 

dilakukan pada Adobe Indesign.  

Mediaplan yang direncanakan untuk promosi buku pengetahuan rasi 

bintang ini adalah dengan menggunakan poster berukuran A2 dan standing 

acyrilic dengan ukuran A4 untuk diletakkan di area kasir. Budget dalam proses 
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penerbitan buku pengetahuan tentang rasi bintang ini adalah Rp 43.550.000. Total 

budget tersebut dibagi dengan 1.000 eksemplar menghasilkan harga jual Rp 

43.550. Harga tersebut kemudian dibulatkan menjadi Rp 45.000 agar mudah 

diperoleh orang tua yang hendak membelikan buku tersebut untuk anak. 

7.3. Saran 

Berdasarkan penelitian, perancangan, dan kesimpulan diatas, berikut adalah saran 

yang disampaikan oleh penulis kepada perancang grafis yang berminat 

melanjutkan topik pembuatan buku ilustrasi, pertama adalah kenali target 

audience. Jika perancangan tersebut adalah untuk anak, sesuaikan rancangan 

ilustrasi beserta elemen huruf dan warna. Kedua, gunakan tema yang berbeda dari 

yang lain. Semakin baru tema yang dipakai dalam perancangan, tema tersebut 

akan menambah ragam dalam buku ilustrasi. Ketiga, dapatkan data yang detil. 

Jika data yang diperoleh cukup detil, maka data tersebut dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam perancangan, khususnya pada tahap sketsa awal. Terakhir, 

sebelum membuat rancangan besarnya, buat berbagai macam sketsa sebelum 

pengolahan tahap berikutnya. Semakin banyak sketsa perancangan yang dibuat, 

maka perancang dapat memilih gaya seperti apa yang hendak digunakan untuk 

diolah dalam tahap berikutnya. 
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