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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan buku ilustrasi “Ayo Mengenal KONFERENSI ASIA AFRIKA DAN 

DASASILANYA” diharapkan mampu menambah pengetahuan anak akan KAA dan 

Dasasila Bandung dan dapat menciptakan nilai kebanggaan akan perjalanan panjang 

yang telah Bangsa Indonesia tempuh selama ini. Buku ini menawarkan pengenalan 

serta pemahaman akan sejarah serta nilai Dasasila yang bermanfaat bagi anak-anak 

untuk bertumbuh dalam kedewasaannya. Buku ini diharapkan mampu menjadi bekal 

untuk anak-anak dalam mengisi kemerdekaan dengan hal positif sebagai generasi 

muda yang mampu menghargai serta belajar dari sejarah akan perjuangan dan nilai-

nilai kemanusiaan. Banyaknya nilai-nilai dari Dasasila yang dapat dicerminkan 

dalam kehidupan sehari-hari karena melalui hal kecil akan dapat melakukan hal besar 

lainnya. KAA sendiri merupakan suatu sejarah yang menarik untuk dipahami dan 

dikenal, karena merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi di Indonesia, 

khususnya Bandung. KAA yang dipartisipasi oleh 29 negara, membuat bangsa 

Indonesia dikenal oleh bangsa lain, karena peristiwa tersebut diadakan pertama kali 

di bandung. Peristiwa seperti KAA, merupakan suatu momen yang merupakan 

kesempatan dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya, serta belajar untuk 

menghargai perbedaan yang ada.  

 

5.2 Saran 

Buku ilustrasi dapat menjadi metode yang menarik untuk mempermudah memahami 

suatu nilai, khususnya anak SD yang masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena 

itu, penggambaran melalui ilustrasi akan menjadi pembayangan dan dapat dicontoh 

untuk membimbing pemikiran anak untuk bertumbuh menjadi seorang anak yang 

mau peduli dan menghargai orang lain. 

Walaupun, beberapa anak sudah menyukai sejarah namun pemahaman mengenai 

nilai-nilai yang diajarkan masih kurang, oleh karena itu media ilustrasi merupakan 

media yang cukup bermanfaat dalam mengajarkan anak dengan cara yang sederhana 
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5.2.1 Saran untuk penelitian selanjutnya 

Perlunya diadakan dengan penelitian yang mendukung dalam pemahaman mengenai 

sejarah, dan bagaimana sejarah dapat dibuat lebih menarik. Penelitan mengenai 

beberapa sejarah yang sering kali dilupakan oleh masyarakat namun merupakan nilai 

penting yang menunjang aspek kehidupan khususnya anak-anak untuk bekal dalam 

pertumbuhan psikologis dan akademiknya. 

 

5.2.2 Saran untuk pemerintah 

Pemerintah perlu untuk berperan dalam mengembangkan karya-karya seperti buku-

buku ilustrasi serta sarana-sarana dalam museum dan sejarah, sehingga dapat 

berperan lebih maksimal dalam tujuan serta manfaatnya. Selain itu, perlu kepedulian 

akan buku-buku ilustrasi anak sehingga tujuannya tepat pada sasaran. 

 

5.2.3 Saran untuk akademik 

Perlunya mengangkat beberapa penelitian dan pendalaman mengenai sejarah Kota 

Bandung sehingga dapat meningkatkan nilai kebanggaan dalam diri anak. Selain itu, 

perlunya kerjasama pihak sekolah dengan museum untuk berpartisipasi dalam 

penelitian-penelitian mengenai sejarah untuk lebih melakukan pendekatan sehingga 

mudah untuk dimengerti oleh anak. 


