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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Banyaknya antusias masyarakat, khususnya anak muda yang ingin belajar 

kaligrafi tidak berimbang dengan referensi yang memadahi. Buku-buku bertajuk 

kaligrafi yang terbatas jumlahnya dan hanya menyediakan penjabaran serta display 

karya tentang handlettering saja. Hal ini membuat saya ingin merancang buku 

panduan yang praktis yang bersifat komprehensif. 

Buku panduan praktis yang meliputi teori singkat tentang handlettering dan 

kaligrafi, penjelasan mengenai brush calligraphy sehingga pembaca mudah 

memahami perbedaan keduanya. Pengenalan alat kaligrafi dan penggunaannya 

hingga penggunaan brush secara spesifik pada kaligrafi kemudian penggunaan alat 

hingga pengembangan ragam hias penggunaan flourish menjadi pembahasan yang 

akan membantu pemahaman pembaca. Latihan secara rutin merupakan hal sangat 

penting dalam merancang karya brush calligraphy sehingga juga disediakan 

worksheet sebagai sarana latihan disertai karya seniman kaligafi sebagai referensi. 

Sehingga diharapkan pembaca bisa memahami teori serta dapat berkreasi lebih 

lanjut.  

 

B. Saran 

Dengan adanya perancangan buku panduan ini diharapkan dapat membantu 

pembelajaran tentang teknik brush calligraphy khususnya pecinta handlettering 

dan kaligrafi, namun tak menutup bagi masyarakat luas yang ingin tentang brush 

calligraphy. 

Dengan segala keterbatasan pada buku ini, penulis berharap kekurangan yang 

ada dapat diperbaiki di kemudian hari. Buku panduan ini menjadi wawasan serta 

pengetahuan tentang handlettering dan kaligrafi bagi pecinta tipografi di wilayah 

Nusantara serta terbuka kemungikinan untuk pembelajaran lebih lanjut tentang 

kaligrafi tingkat dasar.   
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