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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan studi pustaka, analisis lapangan, dan kuesioner sebagai 

metodologi pengumpulan data selama perancangan buku, penulis memperoleh 

kesimpulan mengenai penyampaian informasi kepada anak melalui buku ilustrasi. 

Agar suatu informasi dapat disampaikan secara komunikatif dan menarik bagi 

anak, informasi tersebut dapat disampaikan melalui cerita karena cerita 

merupakan salah satu hal yang memicu imajinasi dan kreativitas anak. Untuk 

menghidupkan suatu cerita, tentunya diperlukan suatu pendukung yang memiliki 

peranan yang sama besar dengan cerita, yaitu gambar. Sehingga, anak dapat 

belajar tak hanya secara verbal dari ajaran guru maupun orang tua, melainkan juga 

secara visual dan mandiri. Warna-warna cerah, typeface menarik, tokoh yang 

sesuai, dan gaya penggambaran kartun dapat menjadi salah satu acuan untuk 

merancang buku ilustrasi yang menarik bagi anak. Sehingga informasi yang ingin 

diajarkan atau disampaikan kepada anak dapat diperoleh dengan cara yang 

menyenangkan. 
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5.2. Saran  

Buku seri pengenalan profesi ini masih dapat terus dikembangkan, mulai dari 

topik pembahasan hingga media yang digunakan. Profesi yang dikaji dapat 

diperluas ke berbagai bidang, mulai dari humaniora, ilmu alam, maupun ilmu 

sosial. Namun bidang-bidang yang masih jarang diangkat dapat lebih diutamakan, 

guna mempopulerkan lebih banyak lagi profesi yang dapat diketahui oleh anak. 

Dengan begitu, anak dapat termotivasi untuk memiliki cita-cita yang nantinya 

dapat memiliki andil besar dalam menentukan kesuksesannya pada masa dewasa. 
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