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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari analisa dan finalisasi desain, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karena perkembangan zaman yang sangat pesat maka mengakibatkan seluruh 

anak sudah harus mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di 

kemudian hari.  

2. Pada faktanya sebuah buku pelajaran sangat penting bagi pelajar karena buku 

pelajaran menjadi peran utama dalam pembelajaran dikarenakan kualitas guru 

yang kurang memadai. Kenyataan menunjukkan bahwa buku pelajaran adalah 

jantung pembelajaran. Buku-buku pelajaran yang banyak beredar sejauh ini 

terlalu materialistik, kering, dan tidak menggugah kesadaran afektif 

(emosional) siswa.  Meskipun berorientasi kognitif yang amat kental, namun 

secara intelektual tidak mampu menggerakkan daya kritis dan rasa ingin tahu 

pembacanya (guru dan siswa). 

3.  Karena sebagian besar buku pelajaran memberikan informasi dalam bentuk 

text verbal, maka ketersediaan sebuah visual yang membuat mata tertarik 

sangat diperlukan terutama bagi anak-anak untuk menimbulkan imajinasi dan 

kekreatifitasan anak. Gaya gambar yang sederhana mudah masuk dalam 

kehidupan anak. Gambar dihadirkan agar menarik perhatian anak bahkan 

dapat mendorong minat anak untuk membaca teks verbal yang menyertainya. 

4. Kecerdasan anak dibagi menjadi 8 macam kecerdasan yang masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sifat anak dapat digolongkan 

menurut usia dan hal ini yang dapat dianalisis dalam membuat sebuah media 

informasi yang ingin disampaikan pada anak. 
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4.2 Saran 

4.2.1 Diri Sendiri 

● Supaya lebih disiplin terhadap waktu, bekerja, dan berpikir. 

● Supaya mengatasi masalah dan memikirkan solusi secara visual yang tepat 

melalui survei yang lebih mendalam 

● Menjadi lebih peka dalam mendesain 

 

4.2.2 Civitas Akademika 

● Supaya Universitas Kristen Maranatha dapat lebih memperbaiki sistem 

administratif yang kurang berjalan dengan baik. 

 

4.2.3 Pemerintah dan Masyarakat Umum 

● Supaya pemerintah dapat lebih memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia 

terutama dalam pemberian sistem informasi yang up to date kepada pelajar.  

● Supaya masyarakat umum dapat lebih memperhatikan kualitas pendidikan yang  

diberikan kepada anak-anak. 

 

 


