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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dari keseluruhan pengerjaan karya tugas akhir ini 

adalah dalam membuat sebuah buku cerita bergambar diperlukan waktu yang cukup 

panjang dan proses pembuatan yang sulit. Untuk pembuatan ilustasinya saja 

dibutuhkan waktu yagn lama apalagi jika karya yang dihasilkan ingin lebih detail 

dan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk hasil buku cerita rakyat itu sendri telah 

memberikan pengetahuan  mengenai kebudayaan di Indonesia. Mulai dari ilustrasi 

tiap tokoh karakter yang berbeda-beda, sifat penokohan karakter, pakaian adat, 

rumah adat, setting yang diadaptasi dari tiap daerah setempat, tanaman lokal, hingga 

ornamen yang terdapat pada setiap gambar dan cerita tiap daerah tersebut.  Dengan 

memberikan gambaran bermacam-macam budaya yang telah dirangkum dan dihias 

menjadi suatu buku cerita, anak-anak akan dengan mudah membaca dan mengamati 

keanekaragaman budaya dan lingkungan yang berbeda pada tiap cerita. 

Selain itu dengan meneliti dan menganalisa target pasar yaitu anak-anak dan 

orang tua, maka dapat diketahui bahwa dimasa sekarang ini banyak sekali anak-anak 

yang tidak mendapatkan bacaan cerita lokal dari orang tuanya. Padahal kita hidup di 

sebuah negara yang kaya akan budaya dan kekayaan intelektual bangsa Indonesia. 

Para orang tua juga lebih menyerahkan urusan pendidikan kepada media internet, 

dan pambantu di rumah. Karena itu sebaiknya dengan memberi himbauan dan 

masukan, diharapkan para orang tua berupaya untuk menyisihkan sedikit dari waktu 

mereka untuk menemani anaknya bermain dan berajar. Jikalau tidak sempat 

menyisihkan waktu di siang hari, maka pada malam hari para orang tua masih bisa 

membacakan dongeng dan cerita kepada anak-anak sebagai bentuk pendekatan di 

dalam keluarga sekaligus sebagai pengenalan anak-anak pada bacaan 
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5.2 Kritik dan Saran 

5.2.1 Saran bagi pihak Maranatha 

Saran yang ingin saya berikan bagi Maranatha adalah untuk 

memperpanjang masa pengerjaan tugas akhir ini sehingga hasilnya bisa lebih 

bagus, rapih, dan maksimal. Karena pengerjaan ilustrasi secara manual lebih 

membutuhkan waktu sehingga hasil karya tidak banyak yang terburu-buru. 

Untuk pengumpulan makalah sebaiknya tidak harus dicetak sebanyak 

mungkin apalagi ketika preview sehingga bisa lebih menghemat biaya 

percetakan makalah. 

 

5.2.1 Saran bagi Masyarakat umum 

Saran bagi masyasakat umum terutama orang tua yang masih 

memiliki anak kecil adalah untuk tidak melupakan kebersamaan keluarga. 

Karena anak-anak di masa kecil sangat membutuhkan orang tua yang bisa 

menemaninya dan mengajari hal-hal baru. Salah satunya adalah dengan 

membacakan cerita kepada sang anak. Untuk membacakan cerita juga 

diperlukan waktu yang tepat agar anak-anak bisa menyerap manfaat yang 

ingin disampaikan oleh cerita tersebut. Dengan mengajarkan membaca sejak 

kecil, maka anak-anak akan terbiasa dan membawa kebiasaanya membaca 

hingga dewasa.  

 


