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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dilihat dari data dan fakta yang ada anak-anak, khususnya anak-anak SD lebih 

senang jajan di pinggir jalan ketimbang makan makanan rumahan yang lebih sehat dan 

lebih bersih. Padahal makanan kotor dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit 

pencernaan terhadap anak.  

 Diare adalah salah satu penyakit pencernaan yang sering diderita oleh anak-anak 

kecil karena mereka makan sembarangan. Diare adalah satu keadaan dimana seseorang 

buang air besar lebih dari tiga kali sehari. Penyebab utama diare adalah virus yang 

terkandung pada makanan yang kotor. Virus utama yang menjadi penyebabnya adalah 

rotavirus. Rotavirus yang terdapat dalam makanan kotor kemudian menyerang usus 

pencernaan anak sehingga si anak pun sakit perut dan diare. 

 Anak-anak kecil memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru yang 

mereka temui. Hal ini tentunya sangat baik karena anak-anak dapat menyerap lebih 

banyak informasi yang baik untuk menambah pengetahuannya. 

 Dari rasa ingin tahu yang besar ini penulis memilih buku cerita anak. Karena 

buku cerita anak akan terlihat lebih menarik dibanding dengan buku pendidikan biasa. 

Anak-anak lebih tertarik terhadap warna dan gambar serta tokoh yang ada dalam buku 

cerita karena kebanyakan anak-anak akan lebih mudah menempatkan dirinya sebagai 

tokoh dalam buku tersebut. Buku cerita yang dipilih tentu saja mengenai diare. Melalui 

buku interaktif ini diharapkan anak-anak dan orang tua akan lebih mengenal diare dan 

mengetahui penyebabnya sehingga diare dapat dicegah. 
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5.2. Kata Penutup 

 Jajanan pinggir jalan memanglah tidak selalu buruk. Akan tetapi akan lebih bijak 

jika orang tua dapat mencegah anak mereka untuk makan makanan yang kotor  agar 

anak mereka terhindar dari penyakit. Anak-anak perlu diberitahu sejak dini tentang 

bahaya penyakit pencernaan sehingga mereka juga dapat memilih makanan yang lebih 

sehat untuk tubuh mereka. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian dan waktu yang 

telah diluangkan untuk membaca laporan ini. Penulis juga memohon maaf jika terdapat 

kesalahan dan kekurangan dalam proses hasil karya ini. 

 

5.3. Saran Penulis 

 Anak-anak memang lebih cepat menyerap informasi dan memilii rasa ingin tahu 

yang besar. Akan tetapi pendekatan yang dilakukan harus tepat sasaran. Melalui angket 

dan analisa yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran bahwa pendekatan 

terhadap anak sebaiknya menggunakan suatu media yang menarik dan mudah 

dimengerti oleh anak-anak. Anak-anak lebih tertarik pada warna, gambar, dan cerita. 

Buku cerita yang interaktif merupakan salah satu yang dapat dipilih untuk melakukan 

pendekatan kepada anak-anak untuk menjelaskan suatu permasalahan dan mereka juga 

akan lebih mudah  mencerna informasi yang disampaikan. 

 


