
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Perancangan ini berangkat dari persoalan mendasar namun sulit untuk 

disampaikan kepada anak-anak. Kematian merupakan hal yang pasti akan terjadi, 

walaupun kita mengetahui bahwa hal ini pasti, namun tetap akan sulit menerima 

kehadirannya. Permasalahan yang terjadi ketika anak-anak berada pada posisi 

dimana dia melihat kematian. Terkadang para orang tua atau orang dewasa 

menghindar ketika membicarakan anak mempertanyakan tentang kematian. Tema 

mengenai kematian sangat jarang kita temui sebagai bahan bacaan bagi anak-

anak, hal ini jugalah yang menjadi alasan bagi penulis untuk membuat 

perancangan ini. 

Dalam perancangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, melihat 

tema yang diangkat merupakan hal dasar dari kehidupan, yakni kematian. 

Rasanya hal ini akan lebih mudah diolah dengan menggunakan medium 

picturebook. Selain memberikan sajian yang menarik bagi anak-anak dengan 

ilustrasinya, picturebook juga dapat dengan halus memasukkan ide atau topik 

yang ingin disampaikan, tanpa terkesan berat. Itulah mengapa pada perancangan 

ini, jenis yang digunakan ialah wordless picturebook, karena jenis picturebook ini 

menggunakan peran ilustrasi sebagai penyampai cerita tanpa adanya teks. 

Data yang lengkap memang harus dimiliki ketika ingin membuat 

picturebook dengan tema yang mendasar seperti ini. Karena hal ini nantinya 

berkaitan dengan target tujuan dari buku. Ketika sudah mendapat data mengenai 

kematian dan juga psikologi dari anak-anak dengan umur yang dituju dapat 

membantu menentukan gaya visual dan cerita pada picturebook. 

Kesulitan pada perancangan ini terletak pada menentukan ide cerita, 

bagaimana memasukkan unsur dari tema yang diangkat kedalam cerita. 

Mengingat jumlah halaman pada picturebook biasanya berjumlah 32 halaman, 

atau berkelipatan 8 halaman. Dan juga dikarenakan perancangan ini menggunakan 
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jenis picturebook tanpa kata-kata. Ilustrasi yang disajikan harus dengan jelas 

menggambarkan adegan-adegannya dengan cermat. 

 

B. SARAN 

 Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan 

acuan untuk model perancangan serupa : 

1. Perancangan picturebook  bukan hanya membuat buku dengan ilustrasi yang 

bagus atau menarik saja, namun harus mempunyai cerita yang kuat juga. 

2. Kekuatan pada karakter tokoh dalam cerita dapat memberikan relasi kepada 

pembaca. 

3. Topik yang dirasa berat untuk dijelaskan kepada anak-anak dapat diolah dengan 

gaya bercerita melalui picturebook. 

4. Sebelum membuat tema dan juga cerita, ada baiknya melakukan observasi dan 

riset yang dalam serta terperinci. 

5. Sesuaikan jenis picturebook dengan cerita yang ingin diangkat dan juga target 

audience. 
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