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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam proses perancangan buku cerita ilustrasi interaktif cerita rakyat Aceh “Putri 

Pukes” ini ditujukan untuk memberikan nilai-nilai dan pesan budaya secara 

menarik kepada anak-anak. Tahapan dimulai dari menentukan naskah cerita yang 

akan dimasukan ke dalam buku. Cerita Putri Pukes berkisah tentang Putri yang 

berubah menjadi batu akibat tidak mendengarkan nasihat dari Ibunya. Pemilihan 

bahasa yang digunakan harus menarik, singkat, dan jelas agar anak mudah 

mengerti. Cerita juga harus menghindari unsur sara. Setelah menentukan bahasa, 

pemilihan ilustrasi juga sangat penting dalam membangun cerita. 

Jenis ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi semi realis dengan 

penggambaran dan pewarnaan yang tidak jauh dari figur manusia. Ilustrasi yang 

akan ditampilkan berupa digital painting menggunakan adobe photoshop dengan 

penggunaan warna yang sesuai aslinya. Buku dengan ukuran 26 x 26 cm 

menggunakan teknik Pop Up Folding Mechanism dipakai untuk membangun 

cerita yang lebih nyata dan berdimensi. Buku cerita yang terdiri dari 11 halaman 

menampilkan adegan yang berbeda di setiap halamannya. Setiap adegan terdiri 

dari 3 bagian yaitu halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. 

Penggunaan teknik Folding Mechanism terlihat ketika adanya pergerakan 

membuka halaman buku cerita. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil akhir perancangan buku cerita ilustrasi interaktif, bentuk media 

promosi untuk buku cerita diperbanyak sesuai kebutuhan anak-anak. Penggunaan 

visual dalam media promosi harus memakai ilustrasi sesuai cerita. Pada sampul 

buku cerita, seharusnya lebih mendekati kepada inti cerita agar mendapat kesan 

lebih dramatis. Dalam menyamakan ilustrasi dengan bagian-bagian Pop Up 

sebaiknya di koreksi ulang agar tidak terjadi kesalahan posisi ataupun bergeser. 
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