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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan proses desain yang telah dilakukan selama ini, diperoleh 

kesimpulan bahwa dengan adanya media yang mengangkat tentang permasalahan 

sampah anak lebih mengenal dan memahami permasalahan, pengelolaan, dan daur 

ulang sampah di sekitar mereka. Media buku cerita bergambar yang membahas 

tentang permasalahan sampah ini bertujuan untuk memberikan anak pemahaman 

tentang apa yang sedang terjadi saat ini di sekitar mereka. Lebih jauh lagi buku ini 

mengajak anak-anak untuk turut aktif dalam upaya daur ulang sampah, mereka 

diajak untuk secara kreatif mengembangkan ide mereka dengan memanfaatkan 

sampah di sekitar mereka. Sehingga pada saat dewasa nanti diharapkan anak anak 

tersebut akan berperan aktif untuk kreatif menanggulangi penumpukan sampah.  

5.2 Kata Penutup 

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mereka 

yang ingin mengangkat permasalahan sampah lebih jauh, karena permasalahan ini 

memerlukan upaya yang terus menerus, mengingat tujuan utamanya adalah untuk 

mengubah kebiasaan masyarakat. Selain itu diharapkan anak dapat mulai menanam 

rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan mulai berperan aktif dalam 

menanggulanginya. 

5.3 Saran  

Saran penulis adalah hendaknya masayarakat menanamkan rasa tanggung jawab dan 

kepedulian terdahadap lingkungan. Selama ini masyarakat masih belum secara serius 

menyingkapi permasalahan sampah di lingkungan mereka. Jika masyarakat mau 

disiplin mengelola sampah maka hal itu akan sangat berdampak pada peningkatan 

kualitas kehidupan mereka sendiri. 
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Terakhir saran yang diberikan oleh penguji pada saat sidang terdiri dari beberapa hal 

yang meliputi: 

1. Penguji setuju bahwa permasalahan sampah perlu keterlibatan semua pihak dan 

harus dilakukan terus-menerus. 

2. Gimmic tag tempat sampah merupakan ide yang baik untuk mengajak anak 

memilah sampah. 

3. Jilid buku menarik namun perlu diperbaiki sedikit karena agak sulit dibuka. 

4. Ilustrasi pada media promosi yang kurang komunikatif. 

5. Permasalahan yang diangkat agak berat terlebih untuk anak-anak, dan sebaiknya 

orang tua lebih dilibatkan dalam upaya edukasi masyarakat terhadap 

permasalahan sampah ini. 

6. Harga buku yang dijual perpaket agak mahal, mungkin dapat disiasati dari segi 

sponsornya. 

7. Agar buku ini dapat diperoleh dengan mudah oleh anak-anak sebaiknya mungkin 

dilakukan kerjasama dengan Departemen Pendidikan. 


