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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 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melewati proses penelitian bagaimana cara perancangan buku ilsutrasi 

memasak “Makan Sayur, Yuk!” edisi brokoli, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan pencarian data yang dilakukan oleh penulis, baik melalui, studi 

pustaka, wawancara, kuisioner dan observasi, proses memasak dijaman 

sekarang menjadi salah satu aktivitas yang membantu anak dalam proses 

pertumbuhan dan pengenalan jenis atau bahan makanan, sehingga sejak dini 

mereka memperoleh gizi seimbang. Karena pada umumnya anak-anak 

menyukai makanan yang bersifat manis, dan makanan cepat saji, hal ini 

penulis dapatkan berdasarkan penyebaran kuesioner. Salah satu media efektif 

yaitu dengan buku ilustrasi memasak, dimana buku tersebut seperti buku 

cerita yang terdapat tata cara memasak yang baik dan benar, dan peraturan 

yang harus dilakukan sebelum mulai memasak. 

2. Dalam proses perancangan buku tersebut penulis menggunakan prinsip desain 

yang diawali dengan pembuatan sebuah konsep, agar anak dapat menerima 

semua informasi dengan mudah. Dalam bahasa penulis menggunakan bahasa 

yang sederhana, sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-

anak. Lalu, untuk gaya ilsutrasi penulis menggunakan ilustrasi vektor, dengan 
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3. bantuan aplikasi Adobe Ilustrator CS 6 dengan karakter yang disesuaikan 

dengan selera anak-anak yang merupakan hasil penyebaran kuesioner. Segi 

pewarnaan penulis menggunakan warna yang cerah. 

4. Dengan perancangan buku ilustrasi ini, dapat bermanfaat bagi para orang tua 

yang kesulitan menghadapi anaknya yang sulit makan sayur, sehingga tidak 

menghambat pertumbuhan si anak. 

 

5.2. Saran 

Saran penulis setelah melakukan studi penelitian, sebagai berikut : 

1. Buku ilustrasi Makan Sayur, Yuk ! Edisi Brokoli merupakan edisi pertama, 

sehingga dapat terus berkembang dengan edisi-edisi lainnya. 

2. Untuk para mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan tema yang sama, 

dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi dan jaman. 

 

  


