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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang simpulan hasil penelitian mulai dari 

awal penelitian hingga hasil akhir dari penelitian beserta saran yang ditujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Perancangan buku cerita bergambar tentang sikap anak terhadap kekerasan 

orang tua kepada anak ini ditujukan sebagai media edukasi tak langsung 

untuk anak agar anak dapat bersikap positif saat menemui kejadian 

tersebut di dunia nyata. Hal ini dikarenakan seringnya anak yang 

mengalami pengalaman buruk, cenderung bersikap pasif hingga destruktif 

karena tidak tahu bagaimana menyikapinya. 

2. Media buku cerita bergambar yang ditujukan untuk anak usia 6-9 tahun ini 

cukup relevan karena sifat buku cerita yang terbuka dan luas namun tetap 

fungsional dan membatasi. Ilustrasi pada buku cerita akan memberikan 

gambaran pada anak sehingga sembari memainkan imajinasi anak, anak 

mendapat wawasan terhadap kejadian yang belum pernah ia alami. 

3. Tema yang diusung yakni “Intuitive” yang berarti Intuitif atau berdasar 

intuisi. Intuitif disini mengacu pada ilustrasi dan cerita yang merangsang 

imajinasi anak sehingga dapat memunculkan intuisi anak saat mereka 

menemui kejadian serupa di kehidupan nyata. 
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4. Buku cerita ini didampingi dengan tips untuk orang tua terkait kekerasan 

pada anak sebagai buku pegangan edukasi orang tua agar orang tua mawas 

diri dan tidak melakukan kekerasan pada anak. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan yakni: 

1. Buku yang dihasilkan hanya mengangkat sikap anak saat menemui 

kekerasan dalam rumah tangga namun tidak membahas proteksi diri lebih 

jauh bilamana anak menemui kondisi yang lebih parah. 

2. Hendaknya membuat media bertema serupa yang ditargetkan untuk para 

orang tua secara eksklusif dengan menarik dan unik agar wawasan tentang 

perlindungan anak semakin luas tersebar khususnya d kalangan para orang 

tua. 

3. Mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan media yang berbeda 

tentang bagaimana proteksi diri yang baik untuk anak jikalau menemui 

kondisi yang tidak diinginkan. 

 


