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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah dan data yang telah diperoleh, maka dibuat 

sebuah perancangan buku ilustrasi mengenal profesi pilot yang berjudul “Aku 

Ingin Terbang”. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 

kualitatif dan kuantitatif atau disebut mixed method. Metode kualitatif yaitu 

dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Metode Kuantitatif 

yaitu dengan membagikan kuesioner selembaran.  

 Ilustrasi yang digunakan pada buku penulis adalah dengan menggunakan 

proporsi tubuh gaya Walt Disney. Konsep dari perancangan buku ilustrasi ini 

cheerfull dan clear. Konsep cheerfull diterapkan pada warna yang cerah dan 

terdapat karakter anak. Konsep clear diterapkan pada informasi yang diberikan 

secara lengkap dengan menggunakan dialog, infografis dan penjelasan visual.  

Warna yang penulis gunakan adalah warna primer yaitu merah, kuning dan biru 

dengan tambahan warna analog. Buku dibuat dengan ukuran 19cm x 23cm dengan 

bahan matt paper 150 gsm dan hard cover. Harapan dalam buku ini adalah dapat 

beredar di pasaran sehingga anak- anak Indonesia semakin mengenal profesi pilot 

dan menjadi kapten pilot di Indonesia Selain itu pesan pada buku ini agar 

pembaca atau taget anak dapat mengubah perilakunya untuk memiliki pola hidup 

yang baik dalam menjaga kesehatan, perilaku baik dan teratur disiplin seperti 

seorang kapten pilot. 
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5.2. Saran 

Penulis berharap buku ini dapat dijadikan referensi dan anak-anak Indonesia 

semakin mengenal profesi pilot. Harapan kedepannya adalah semakin banyak 

yang ikut memberikan informasi profesi pilot yang dapat membuat anak-anak 

Indonesia tertarik dan berminat menjadi pilot, sehingga untuk kedepannya 

Indonesia memiliki pilot-pilot yang berasal dari Indonesia.  

 Saran dari penulis bagi pembaca yang ingin membuat buku ilustrasi 

dengan menggunakan karakter dalam bentuk cerita baiknya pembaca memahami 

ilustrasi yang digunakan dengan keterangan yang digambarkan dapat dipahami 

anak-anak dan pembaca dapat memperbanyak mencari referensi buku ilustrasi 

anak. Selain itu, saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

membuat buku ilustrasi tentang profesi pilot dapat dikembangkan dengan 

menggunakan website atau dengan konten yang berbeda seperti pembelajaran 

yang lebih spesifik tentang sekolah pilot, pelajaran pilot dan teknik mesin pesawat 

sipil.
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