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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sebagai orang tua, ada banyak hal yang harus diajarkan anak sejak dini. Salah 

satunya adalah menabung. Menabung menjadi usaha untuk meraih masa depan 

yang gemilang serta membantu dalam mencapai tujuan-tujuan finansial. Namun, 

memperkenalkan perilaku menabung kepada anak memang tak mudah dilakukan. 

Para orang tua kadang perlu memutar otak dalam mengajari anak menabung.  

Agar tercapainya rancanagan yang sesuai diperlukan dalam pengumpulan 

data berupa wawancara, FGD, studi eksisting, kuesioner, dan studi literatur. 

Penulis menekankan permasalahan utama yaitu ketidakefektifan orang tua dalam 

mengajarkan anak menabung menjadi permasalahan dan diperlukan solusi dalam 

menyelesaikan itu. Konsep dalam membuat buku parenting ini,  penulis 

mengadaptasi dari kata kunci playful. Dari kata kunci tersebut penulis ingin 

membangun pendekatan emosional sehingga dapat terjalinnya interaksi antara 

orang tua dan anak.  

Dengan adanya buku parenting ini, diharapkan dapat menjadi media yang 

dapat membantu orang tua dalam mengenalkan dan memberi wawasan baru. 

Keuntungan ini dapat dimanfaatkan utuk mengenalkan dan memberi informasi 

mengenai cara efektif dalam mengajari menabung kepada anak, sehingga terasa 

manfaat dikemudian hari. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah penulis dapat 

merancang buku, dengan memperhatikan layout, typeface, dan gaya visual, 
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terutama tentang buku parenting yang dapat membantu orang tua dalam mendidik 

anak sehingga dapat mengajari anak menabung dengan efektif. 

 

5.2. Saran  

Dari hasil Sidang Akhir yang dilakukan, penulis meninjau ada yang harus 

diperhatikan dan perlu diterapakan, yaitu memperlihatkan nomor yang sesuai 

dengan tahapan dalam mengajari menabung kepada anak. Hal ini sangat penting 

agar audience dapat membedakan tahapan-tahapan yang harus diikuti.  

 Selain itu, penulis juga menyarankan media lain yang dipakai untuk 

menyelesaikan permasalahan ini, diantaranya bisa dengan kampanye atau video 

motiongraphic. Penulis juga menyarankan pada calon mahasiswa yang akan 

Tugas Akhir yang akan mengambil buku yang berhubungan dengan buku 

parenting agar lebih memperhatikan tentang validasi konten agar konten dapat 

lebih dipercaya.  
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