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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sebelum proses perancangan tugas akhir ini, penulis telah terlebih dahulu 

melakukan observasi di lapangan di berbagai macam toko buku di Jabodetabek, 

mencari berbagai macam sumber informasi dalam bentuk teori dan referensi dari 

situs-situs resmi, buku-buku di perpustakaan dan di toko buku yang sesuai serta 

mendukung perancangan karya penulis. Penulis juga melakukan wawancara 

dengan dua narasumber yaitu Dr. Budi Suryanto, SpM selaku dokter 

ophthalmologist (dokter mata) dan Meinar Roslinawati Rusli S.Psi selaku guru 

pembimbing konseling anak-anak pra sekolah.Setelah itu penulis melanjutkan 

pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada anak-anak usia 4-6 

tahun di sekolah Tunas Bangsa Gading Serpong, Tangerang. Kuesioner yang 

dibagikan dirancang sesuai dengan data-data yang telah didapatkan oleh penulis 

dari tinjauan pustaka dan wawancara. 

 Berdasarkan hasil dari semua data-data pelitian yang telah terkumpul, 

maka dapat disimpulkan bahwa perancangan buku ilustrasi anak tentang menjaga 

kesehatan mata sejak usia dini melalui kebiasaan yang baik itu penting dan perlu 

disampaikan kepada anak-anak usia 4-6 tahun. Dalam perancangan buku ini, 

konten buku, ilustrasi, dan bahasa yang digunakan disesuaikan dengan hasil data 

penelitian yang didapatkan, sehingga anak-anak usia 4-6 tahun lebih mudah 

memahami isi pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini. 

Perancangan Buku ..., Bryan William Wu, FSD UMN, 2014
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Buku ini juga dilengkapi dengan pesan untuk orangtua sehingga orangtua 

juga dapat berinteraksi secara langsung dengan anak-anak dengan menemani 

mereka dalam aktivitas membaca buku ini.  Melalui buku ini maka anak-anak usia 

4-6 tahun dapat menambah wawasan mereka tentang menjaga kesehatan mata 

sejak usia dini melalui kebiasaan yang baik, sehingga anak-anak ataupun orangtua 

dapat lebih peduli akan kesehatan mata melalui kebiasaan yang baik setiap 

harinya. 

5.2. Saran 

Topik yang membahas mengenai kesehatan mata pada anak masih tergolong 

sangat jarang. Topik lain untuk para pembaca dan adik kelas, masih banyak yang 

dapat dibahas misalnya seperti pencegahan penyakit katarak namun ditujukan 

kepada target anak yang berusia lebih besar maupun untuk orang dewasa. Media 

alternatif yang dapat digunakan berupa kampanye atau buku ilustrasi, sehingga 

untuk kedepannya dapat menambah wawasan masyarakat akan pentingnya 

menjaga kesehatan mata melalui cara yang berbeda. 

Perancangan Buku ..., Bryan William Wu, FSD UMN, 2014




