
 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh mengenai kurangnya pengenalan dan 

ketertarikan anak-anak masa kini terhadap tokoh yang ada di negara ini, khususunya 

dari kotanya sendiri, maka diperlukan sebuah media yang tepat untuk 

memperkenalkan sosok bagi anak-anak yang terutama dapat dijadikan panutan. 

Seperti yang kita tahu bahwa tokoh panutan ini sangat penting untuk dihadirkan 

karena dapat membangun karakter anak. 

Dalam hal ini, dilakukan sebuah perancangan buku cerita untuk memperkenalkan 20 

tokoh inspiratif kota Bandung untuk anak-anak. Tokoh yang dipilih adalah tokoh 

yang mampu menginspirasi anak-anak melalui nilai hidup yang sesuai dengan 

budaya bangsa Indonesia dan prestasi yang mereka capai. Tokoh-tokoh ini 

dikategorikan sesuai profesinya masing-masing. Hal ini akan memicu anak-anak 

untuk memiliki cita-cita sejak dini sesuai dengan bidang yang ingin mereka tekuni. 

Dalam upaya menginformasikan nilai hidup tersebut maka diperlukan sebuah cara 

yang efektif yaitu dengan buku cerita yang disertai berbagai aktifitas. Hal ini 

bertujuan agar anak tidak hanya sekedar mengenal tokoh-tokoh yang ada, namun 

juga terlibat lebih jauh dalam penghayatan nilai-nilai yang dimiliki setiap tokoh.  

Disini setiap tokoh yang ada diceritakan dengan menampilkan cara mereka melewati 

berbagai tantangan dan kesulitan sehingga anak dapat merasakan seberapa besar 

kehebatan yang dimiliki setiap tokoh. Visualisasinya adalah melalui ilustrasi agar 

anak-anak dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengimajinasikan kisah yang 

diceritakan. Dengan adanya buku cerita ini, diharapkan anak-anak dapat terinspirasi 

untuk menjadi generasi penerus berprestasi berikutnya. 
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5.2 Saran 

Di era globalisasi ini, media banyak sekali menghadirkan tokoh-tokoh yang menarik 

untuk anak-anak terutama tokoh yang berasal dari luar negeri. Tokoh tersebut 

sebenarnya tidak masalah, namun perlu adanya juga keterlibatan orangtua dalam 

menghadirkan tokoh yang menjadi panutan anaknya. Berdasarkan hasil kesimpulan, 

penulis mencoba memberikan masukan yang diharapkan dapat berguna untuk 

perkembangan karakter dan kepribadian anak Indonesia. Media harus mampu 

menghadirkan sosok tokoh penyeimbang untuk anak, yang tentunya dapat 

menginspirasi secara nyata dan memiliki nilai hidup yang sesuai dengan budaya 

bangsa sendiri. Dengan demikian, akan ditumbuhkan rasa nasionalisme yang dirasa 

semakin pudar seiring dengan perkembangan jaman. 


