
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Mendaur ulang barang - barang bekas adalah kegiatan yang sangat 

kreatif juga sangat menguntungkan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi 

juga untuk lingkungan. Upaya pengolahan limbah atau barang-barang 

bekas dengan cara daur ulang ini sangat bagus apabila diperkenakalkan 

dan ditanamkan sejak dini. Selain dapat memberikan edukasi tentang 

peduli lingkungan, upaya ini juga dapat mengembangkan kreativitas anak 

dengan mengajak anak membuat mainan dengan mengolah barang-barang 

bekas. Dengan bermain akan mengembangkan motorik halus dan motorik 

kasar anak. Meski juga dapat mengasah otak, bermain dengan mainan dan 

permainan yang sebenarnya lebih membantu anak mengekpresikan dirinya 

dibandingkan hanya dengan bermain gadget seperti kebanyakan anak 

sekarang. 

Edukasi tentang daur ulang mainan memang tidak banyak seperti 

buku edukasi lain. Maka perancangan ini memilih buku sebagai media 

yang tepat untuk menyampaikan edukasi tentang mainan daur ulang 

tersebut.Perancang memilih media buku, buku sangat praktis untuk dibaca 

segaligus dibawa ke mana saja, dan juga dapat menjadi koleksi target 

audience. Buku visual book ini akan menyampaikan informasi tentang 

beberapa mainan daur ulang dari barang bekas asli buatan Indonesia. 

Dengan infografis dan penjelasan dalam buku ini, juga akan menambah 

kreativitas target audience dengan mengolah barang-barang bekas menjadi 

sesuatu yang lebih berguna. 

Visual book yang berjudul “Mainanku, Mainan Indonesia!” ini 

akan disajikan dengan fotografi dan ilustasi manual. Fotografi akan 

menggambarkan lebih jelas bagaimana mainan tersebut. Sedangkan untuk 
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ilustrasi, akan ada perpaduan ilustrasi realis untuk infografis cara 

pembuatan mainan, dan ilustrasi kartun untuk penjelasan lain yang ada di 

dalam buku ini. Ilustrasi yang akan melengkapi buku tentang mainan ini 

menggunakan manual drawing dan pewarnaan menggunakan cat air.  

Namun ada hambatan yang perancang alami saat mengumpulkan 

data tentang mainan-mainan daur ulang.Perancang meghadapi kesulitan 

seperti menemukan dan mengumpulkan mainan daur ulang tersebut secara 

langsung.Beberapa mainan daur ulang yang saat ini memang sudah jarang 

ditemui tersebut hanya dapat diakses di internet. 

 

B. Saran  

Dalam perancangan visual book dengan tema mainan, terlebih 

dengan mengambil tema mainan yang sudah jarang ditemui, sebaiknya 

lebih mempersiapkan dari jauh hari agar lebih matang, karena sumber 

yang tidak banyak dan mainannya pun sudah sangat susah untuk 

didapatkan maka buku tidak akan maksimal, mulai dari informasi dan juga 

infografisnya. Begitu pula dengan unsur fotografinya, karena memakan 

banyak waktu untuk mengumpulkan mainan-mainan, proses 

pemotretanpun akhirnya tertunda dan menjadi tergesa-gesa.  

Untuk ilustrasi manual dan infografis mainan-mainan daur ulang, 

harus lebih banyak mengumpulkan data dan lebih mempersiapkan waktu 

agar dapat membuat ilustrasi dan infografis yang lebih detail, sehingga 

target audience lebih mengerti apa yang ingin disampaikan pada buku 

tersebut. Referensi tentang ilustrasi-ilustrasi juga sangat dibutuhkan agar 

ilustrasi lebih tepat sesuai target sasaran. 
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