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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam perancangan buku ilustrasi mengurangi 

dampak sampah plastik pada anak anak DKI Jakarta usia 8-10 tahun adalah: 

1. Penulis menggunakan pendekatan sosial sesuai dengan karakteristik target 

audiens agar penyampaian pesan dekat dengan mereka, yaitu bahwa sampah 

adalah barang yang dapat digunakan kembali melalui pengolahan yang tepat 

dan sampah dapat digunakan kembali dapat memberikan dampak positif bagi 

lingkungan dan dirinya sendiri.  

2.  Sesuai dengan konsep anak yang di daerah perkotaan yang telah disebutkan 

sebelumnya, pendekatan menggambarkan senang mengekspresikan diri, 

senang bergaul dan berkumpul dalam kelompok sepermainan, serta 

menampilkan pribadi yang menarik secara fisik agar disenangi oleh teman-

teman sebayanya karena orientasi sosial pada masa ini lebih berpusat pada 

pengakuan dan penerimaan dalam kelompok bermain.  

Metode yang digunakan adalah mempersuasi mereka agar dapat lebih 

bijak dalam menggunakan bahan plastik untuk mencegah terjadinya 

penggunaan bahan plastik yang berlebihan dengan menggunakan teknik 

persuasi, yaitu melalui media buku ilustrasi yang disesuaikan dengan kondisi 

psikologis dan gaya hidup anak-anak, sehingga kemudian dipelajari kembali 
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mengenai kehidupan anak-anak sekolah dasar yang tinggal di daerah DKI 

Jakarta. 

2. Perancangan visualisasi edukasi dalam mengurangi penggunaan plastik yang 

tepat untuk mencegah penggunaan bahan plastik yang berlebihan untuk usia 

dini, yaitu dengan rentang usia 8-10 tahun adalah buku ilustrasi agar dapat 

meningkatkan minat anak untuk membaca buku sejak dini dan dapat 

meningkatkan kreatifitas anak, serta melatih kepekaan anak terhadap 

lingkungan yang ada di sekitar mereka.  

 

1.2. Saran 

Penulis menyarankan kepada para pembaca agar dapat lebih mencari dan 

mengembangkan topik permasalahan mengenai cara-cara mengurangi penggunaan 

sampah melalui pendekatan yang berbeda, seperti kampanye sosial  lainnya yang 

lebih ditujukan secara khusus untuk anak-anak agar anak-anak dapat menjadi 

lebih peka dengan fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta 

dapat meningkatkan rasa peduli anak-anak sejak dini mengenai keberlangsungan 

lingkungan hidup yang selama ini pendekatan hanya dilakukan pada satu sisi. 

Wawancara perlu dilakukan kepada beberapa narasumber yang berhubungan 

dengan topik inni agar lebih mengetahui tentang kondisi lingkungan yang ada 

pada saat ini dan untuk mengetahui alasan di balik meningkatnya jumlah sampah, 

khususnya  agar dapat lebih mengetahui bagaimana ide yang ingin diangkat dan 

bagaimana tentang cara penyajian ide yang lebih kreatif dengan media yang 

berbeda.  
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