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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Wisata Wayang yang merupakan brand dari para pengrajin wayang 

kulit di Desa Pucung ini memiliki banyak potensi untuk dapat dikunjungi 

oleh banyak wisatawan. Dengan adanya paket-paket wisata yang sudah 

disediakan oleh pengelola Wisata Wayang membuktikan bahwa Wisata 

Wayang sudah siap dan mampu menyambut wisatawan yang datang 

dengan baik. Keistimewaan yang dimiliki oleh Wisata Wayang yang tidak 

dimiliki oleh tempat lain yaitu Wisata Wayang menawarkan pembelajaran 

pembuatan wayang kulit mulai dari penatahan (pembuatan) sampai dengan 

penyunggingan (pewarnaan) yang dapat dilakukan oleh wisatawan sendiri 

tentunya didampingi oleh pengrajin wayang kulit yang masih muda dan 

ramah, sehingga dalam pembelajarannya memberikan liburan yang 

menyenangkan sekaligus mendapatkan ilmu. 

Beragam promosi telah dilakukan oleh para pengelola di Wisata 

Wayang, namun dirasa kurang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan 

promosi yang lebih  mengkomunikasikan Wisata Wayang ke masyarakat 

luas. Video Promosi melalui media sosial dipilih karena menurut hasil 

survei yang telah dilakukan, masyarakat pada era modern kini cenderung 

menggunakan media sosial dalam memperoleh informasi, selain itu video 

dianggap sebagai media yang efektif dalam penyampaiannya ke audience. 

Dengan penggunaan media berupa gambar gerak (video) dan suara (audio) 

diharapkan mampu mempromosikan dan menguatkan Wisata Wayang 

sebagai wisata yang mengajarkan kebudayaan wayang kulit secara 

menyenangkan. Sehingga target audience pada akhirnya dapat menjadikan 

Wisata Wayang sebagai salah satu objek wisata yang akan dikunjunginya 

atau hanya sekedar membeli kerajinan yang ada di sana sehingga akan 

meningkatkan kegiatan ekonomi pada masyarakat di Wisata Wayang. 
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B. Saran 

 Perancangan Video Promosi Wisata Wayang Wukirsari, Imogiri, 

Bantul ini bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna mengingat 

keterbatasan pengetahuan dalam pengeditan dan alat yang dipakai 

sehingga kualitas gambar masih kurang baik, selain itu alur cerita dan lagu 

dalam pembuatan dirasa masih monoton sehingga akan membuat audience 

merasa bosan. Untuk itu diharapkan perancangan yang akan dilakukan 

selanjutnya dapat disempurnakan kembali dengan memperhatikan dalam 

pengeditan, alat yang dipakai, cuaca, alur cerita, dan soundtrack yang 

dipilih. Semoga dengan adanya Perancangan Video Promosi Wisata 

Wayang Wukirsari, Imogiri, Bantul ini dapat memberikan sedikit 

pengetahuan dalam pembuatan perancangan video promosi terhadap Desa 

Wisata dan lain sebagainya. 
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