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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kurangnya penerapan IPA secara praktik disekolah membuat minat siswa terhadap 

pelajaran IPA menurun, hal tersebut menyebabkan siswa memiliki asumsi bahwa 

IPA adalah mata pelajaran yang sulit dan tidak dekan dengan kehidupan. Selain itu 

asumsi negatif ini dapat terus terbawa sampai dewasa dan menyebabkan nilai IPA 

siswa dijenjang pendidikan selanjutnya dapat terbilang buruk. Untuk 

menanggulangi masalah ini maka perlu sebuah media yang dapat memberikan 

pesan bahwa IPA dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. 

Media tersebut berupa buku ilustrasi dengan cerita atau buku cerita 

bergambar. Melalui media tersebut anak dapat mempelajari konsep IPA yang 

ternyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan cerita untuk membantu 

penyampaian konsep sekaligus menjawab pertanyaan siswa terhadap IPA. Cerita 

didampingi ilustrasi untuk memperjelas alat dan bahan yang digunakan serta 

menarik minat baca anak pada buku. Selain itu penggunaan tokoh cerita dibuat 

sesuai dengan target untuk membuat anak lebih mengerti sudut pandang tokoh 

karena pernah mengalami pengalaman yang sama. Dengan mengerti sudut pandang 

tokoh, anak merasa lebih terhubung dengan tokoh dan meniru eksperimen yang 

ditunjukkan tokoh.  
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Untuk gaya gambar melalui proses studi eksisting penulis memahami 

dengan gaya kartun menggunakan outline sebagai penegasan objek dunia nyata 

menjadi pilihan yang tepat terhadap target yang dituju. 

5.2.      Saran 

Berdasarkan pecanganan buku ilustrasi seri kimia yang sudah dibuat penuis, 

perancangan dapat dilanjutkan ke buku ilustrasi permainan edukatif seri fisika dan 

biologi. Saran penulis kepada pembaca yang akan membuat buku ilustrasi seri 

fisika dan biologi sebaiknya mengenali alat dan bahan praktikum serta tingkat 

kesulitan dan keamanan.  
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