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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber studi pustaka serta kuisioner 

dan wawancara penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa anak-anak kesulitan 

mengerti isi Alkitab.Hal ini dikarenakan orang tua yang hanya mengandalkan 

sekolah minggu dan pelajaran agama sekolah untuk menyampaikan cerita Alkitab 

pada anaknya. Dilhat dari sisi psikologis anak usia 9 – 12 tahun memiliki 

kecenderungan kesadaran untuk mempelajari agama sudah mulai menurun. 

 Dari hasil wawancara yang penulis lakukan anak-anak kebanyakan kurang 

tertarik pada bacaan dengan banyak tulisan terlebih lagi jika visualnya tidak 

menarik.Pemilihan warna-warna cerah dan visual gambar yang sesuai style 

kesukaan anak-anaklah yang menjadi kunci utama pembuatan komik Alkitab ini. 

 Perancangan komik Alkirab ini berupaya membantu anak-anak memahami 

tentang isi Alkitab, diharapkan dengan perancangann ini juga sebagai media 

alternative untuk orang tua dalam memilih bacaan untuk anak.Maka dari 

permasalah tersebut penulis, membuat buku komik Alkitab sesuai keinginan anak-

anak. Oleh karena itu, dengan adanya buku ini anak-anak akan memahami cerita 

Alkitab dan dapat memetik dari hal-hal baik dari cerita-cerita tersebut. 

 

 

Perancangan Alkitab..., Veronica Nerissa, FSD UMN, 2014
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5.2. Saran 

Perancangan komik Alkitab ini bersumber dari kitab suci agama Katolik yaitu 

Alkitab.Cerita pada Alkitab sebenarnya baik untuk menjadi panduan belajar 

anak.Namun makna dari cerita yang ada di Alkitab sullit dimengerti oleh 

anak.Maka dari itu penulis mencoba membuat perancangan komik Alkitab 

ini.Penulis membuat buku ini membuat buku ini dengan mengambil dua cerita 

pertama dari Alkitab. 

 Penulis berharap jika ada peneliti yang ingin melanjutkan perancangan 

komik Alkitab ini untuk seri selanjutnya, agar dapat mengembangkan visual 

gambar dan ilustrasinya, dengan tidak merubah karakter yang sudah ada 

sebelumnya. 
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