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 BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Perancangan buku ilustrasi panduan mendidik tanggung jawab pada anak melalui 

house chores merupakan solusi dalam memberikan orang tua informasi tentang 

pentingnya bertanggung jawab. Informasi dikemas dengan ilustrasi yang 

memudahkan orang tua dalam mengingat dan membaca. Berdasarkan hasil FGD, 

masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya mengajarkan tanggung 

jawab pada anak lagi, terlebih mengetahui banyaknya manfaat dari pemberian 

chores pada anak. 

Buku yang dimuat terdiri dari 3 bab, dimana bab pertama dapat 

mengedukasi orang tua mengenai perkembangan anak usia dini, bab dua terdiri 

dari pekerjaan rumah tangga untuk anak, dan bab tiga berisikan tentang imbalan 

dan hukuman. Dengan ini, penulis berharap bahwa orang tua untuk lebih 

memperhatikan perkembangan anak dan mulai menyadari kepentingan dalam 

mengajarkan tanggung jawab pada anak sejak dini, demi masa depan anak yang 

lebih baik. 

5.2. Saran 

Selama proses merancang tugas akhir kendala terbesar yang dialami oleh penulis 

adalah pembagian waktu. Waktu yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas akhir 

sangatlah sedikit, maka dari itu akan lebih baik jika waktu yang diberikan oleh 

pihak Universitas dipertimbangkan kembali, Karena untuk mencapai hasil yang 
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maksimal membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Penulis juga akan berusaha 

memanage waktu dengan sebaik mungkin. 

Penulis juga berterimakasih kepada pihak Universitas Multimedia 

Nusantara yang sudah  menyediakan fasilitas yang baik selama proses belajar 

hingga tugas akhir. Tetapi, akan lebih  baik jika perpustakaan menambahkan  

banyak buku referensi yang akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

pencarian data. 
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