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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian dan hasil perancangan yang telah dilakukan oleh 

penulis pada objeksivitas PAUD Darul Ulum Kauman, serta hasil dari perancangan 

media pembelajaran untuk meningkatkan minat anak untuk belajar, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a) Upaya dalam membuat media pembelajaran untuk bahan ajar yang lebih 

menarik siswa PAUD adalah dengan Perancangan Buku Pop Up, salah 

satu tujuannya adalah memberikan semangat belajar untuk murid/siswa 

PAUD Darul Ulum Kauman dengan konsep media pembelajaran baru di 

PAUD tersebut. Konsep perancangan buku Pop Up ini menggunakan  

metode kotak kaca atau glassbox yang berlanjut pada ketentuan kajiaan 

terhadap keadaan objek melalui analisis SWOT, kemudian pematangan 

konsep dan hasil konsep mengacu pada analisis estetika A.A.M. 

Djelantik. 

b) Dalam perancangan Buku Pop Up agar lebih menarik bagi siswa PAUD 

Darul Ulum Kauman, penulis menggunakan desain ilustrasi karakter-

karakter baru berbentuk flat design yang sesuai dengan usia siswa PAUD 

yang merupakan estetik penojolan (dominance) yaitu gambar ilustrasi. 

Selain itu penggunaan warna dalam pembuatan karya Buku Pop Up 

sebagai unsur estetik keseimbangan (balance), penulis menggunakan 

warna-warna cerah atau mencolok agar lebih terkesan ceria. Pada unsur 

estetik keutuhan (unity) bahwa karya yang indah menunjukkan dalam 

keseluruhan sifat yang utuh, berarti tidak ada yang kurang dan tidak 

berlebihan dalam perancangan buku Pop Up sehinnga penulis 

menggunakan gambar, warna, tipografi, dan desain yang mudah 

dipahami oleh siswa  PAUD Darul Ulum Kauman. 
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1.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah : 

a) Berdasarkan hasil perancangan pembuatan media pembelajaran buku Pop 

Up dapat diterapkan secara efektif oleh pihak PAUD Darul Ulum Kauman 

dengan tujuan menambahkan jenis-jenis media pembelajaran di PAUD 

Darul Ulum Kauman. 

b) Media pembelajaran yang dirancang hendaknya digunakan secara maksimal 

dengan bantuan media pendukung sebgai pengimplementasian di PAUD 

Darul Ulum Kauman yang telah dipilih dengan menggunakan ilustrasi 

berjenis flat desain, dengan bertema bermacam-macam profesi dengan 

sehingga lebih menarik dan mudah sebagai media pembelajaran.  


