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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pasar malam merupakan salah satu hiburan rakyat yang sudah ada pada 

jaman penjajahan Belanda, dari awal kemunculannya pada tahun 1898 di 

batavia dan terkenal dengan nama “Pasar Gambir”. Pada Pemerintahan 

Kolonial Belanda Pasar Gambir diselenggarakan secara teratur satu tahun 

sekali dalam memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhemina sebagai 

pemegang kekuasaan di Belanda. Pasar Malam tetap berlangsung hingga 

Indonesia berhasil merdeka dari penjajahan Belanda.  

Perkembangan Pasar Malam di Indonesia sendiri lambat laun mulai 

berubah yang semula dari perayaan ulang tahun Ratu Belanda di Indonesia, 

dan pergerakan Perlawanan untuk Kaum Indies di Belanda saat ini berubah 

menjadi perayaan tertentu untuk menyemarakkan acara inti, salah satunya 

adalah perayaan Sekaten di Alun-Alun Utara Yogyakarta, selain itu Pasar 

malam juga diselenggarakan di daerah daerah lain di indonesia dengan bentuk 

serupa. 

Buku Ilustrasi Pasar Malam Indonesia ini merupakan buku yang 

membahas sejarah singkat Pasar Malam dan keberagaman wahana dan 

makanan yang ada di dalamnya dan divisualisasikan dalam bentuk gambar dan 

teks. Dengan adanya buku ilustrasi ini diharapkan anak-anak dapat 

mengetahui sejarah singkat dan wahana apa saja yang ada di dalam Pasar 

Malam secara imajinatif dan komunikatif. 

Melalui perancangan komunikasi visual ini, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Komunikasi visual Perancangan Buku Ilustrasi Pasar Malam Untuk 

Anak ini adalah dokumentasi, yaitu menjelaskan sejarah singkat, dan 

apa saja yang ada di dalamnya yang dipisah ke dalam beberapa jenis 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



  143

kategori beserta penjelasannya yang disertai foto asli sebagai 

pendukung. 

2. Visualisasi pada Perancangan Buku Ilustrasi Pasar Malam Untuk Anak 

ini dibuat dengan warna mencolok yang mencirikan kemeriahan pasar 

malam dan teknik gambar digital painting dengan detil improvisasi 

dan imajinasi khas perancang yang memiliki karakter kuat sebagai 

sebuah kelebihan karya dibanding buku ilustrasi lainnya. 

3. Media utama yang digunakan adalah buku cetak karena merupakan 

media yang lazim digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi 

atau sarana pembelajaran anak-anak. 

4. Selain media utama yaitu buku cetak, perancangan ini juga 

menggunakan media pendukung yaitu poster, kaos, gantungan kunci, 

stiker dan kartu pos. Media pendukung tersebut dipilih karena 

merupakan media yang tepat dalam mendukung penyampaian media 

kepada masyarakat.  

 

B. Saran 

Proses perancangan buku ilustrasi berjudul “ Ilustrasi Pasar Malam 

Indonesia” ini tentunya belum spenuhnya sempurna, oleh karena itu saran 

untuk perancangan yang serupa sangat diperlukan. 

1. Perancangan ini penting untuk ditindaklanjuti karena merupakan 

bagian dari sejarah dan layak diangkat dalam sebuah perancangan 

selanjutnya karena semakin lama tidak memungkiri akan terjadi 

banyak perkembangan pada pasar malam. 

2. Perancangan ini membahas sudut pandang yang luas saja. Masih 

banyak aspek-aspek lebih detail yang dapat diteliti secara spesifik dari 

sudut pandang yang berbeda. 

3. Dalam perancangan sebuah buku ilustrasi ini dibutuhkan waktu yang 

relatif lama dalam proses pembuatan ilustrasi dari pencarian data 

visual yang hanya terjadi satu tahun sekali di acara sekaten 

yogyakarta. Pembuatan sketsa dengan sudut pandang angle yang 
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berbeda dan pemberian tinta hingga proses pewarnaan secara digital 

hendaknya memerlukan waktu dan tenaga yang lebih dalam proses 

tersebut. 

4. Teknologi yang berkembang sangat pesat dan canggih menjadi 

penentuan media perancangan dapat berkembang pula yang lebih 

sesuai agar dapat diterima lebih efektif oleh masyarakat. 

 

Perancangan buku ilustrasi “Ilustrasi Pasar Malam Indonesia” ini 

diharapkan dapat menjadi inspirasi dan tolak ukur bagi perancangan-

perancangan yang akan terbit pada masa yang akan datang, baik dengan tema 

yang serupa atau dengan gaya yang serupa sehingga dapat menjadi lebih baik 

lagi. 
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