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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kecelakaan ringan pada si kecil. Pada kasus ini seringnya 

anak terjatuh merupakan kecelakaan yang paling sering terjadi pada anak. Sebagai 

bagian dari kecelakaan ringan, sudah sepantasnya orang tua, terutama ibu selalu 

sigap terhadap kemungkinan tersebut. Menangani cedera yang terjadi pada anak 

serta pencegahannya merupakan pengetahuan wajib yang harus ibu miliki. Oleh 

sebab itu sebagai tanggapan akan fenomenan di atas lahirlah sebuah buku untuk 

membantu para ibu dalam menangani kasus “terjatuh” yang sering terjadi pada 

anak.  

Buku Ibu Pintar Ibu Siaga merupakan sebuah buku panduan serta 

penanganan yang terjadi saat anak terjatuh di dalam rumah. Ibu Pintar Ibu Siaga 

hadir sebagai jawaban dari ibu yang resah dan mengalami kebingungan dalam 

menangani kasus seperti ini. Terdiri dari 30 halaman dengan ukuran 13x18 cm, 

Ibu Pintar Ibu Siaga sangat efisien dan mudah untuk dibaca secara cepat. Adanya 

ilustarasi sederhana pda buku ini mampu memberikan gambaran dan penjelasan 

secara visual mengingat cedera pada anak harus ditangani secara cepat. 

 

Perancangan Buku..., Riana Wibowo, FSD UMN, 2015
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5.2. Saran 

Untuk ibu yang memiliki anak dengan rentang usia 2-6 tahun, kecelakaan terjatuh 

merupakan hal lumrah yang kerap terjadi. Untuk mengatasi fenomena yang ada 

maka diperlukan sebuah media untuk mengantisipasi dan menangani kasus ini 

dengan baik agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan pada si kecil. 

Media buku merupakan salah satu media cetak yang dikira efektif dalam 

menanangapi kasus ini. Karena tidak bisa dimungkiri kecelakaan pada si kecil 

bisa terjadi kapan pun. Dengan buku, ibu bisa bergerak lebih cepat dan sigap 

dalam menangani kasus ini.  
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