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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

 Perancangan Buku ilustrasi kesenian Dongkrek ini merupakan salah satu 

upaya penulis untuk memperkenalkan sejarah dibalik kesenian Dongkrek melalui 

bahasa gambar, karena lewat bahasa gambar sebuah kisah yang belum 

terdokumentasikan pada masa lampau dapat ditampilkan kembali.  

 Dalam proses merancang buku ilustrasi yang juga merupakan sebagai karya 

Tugas Akhir ini, penulis banyak menemukan hal yang baru yang harus dilakukan, 

misalnya harus lebih mengenal suatu kesenian daerah, dan juga meninjau berbagai 

buku ilustrasi sebagai referensi dalam merancang buku ilustrasi ini. Dengan target 

audience yang merupakan anak usia remaja, maka perlu untuk menemukan gaya 

gambar yang menarik dan mudah dipahami, sehingga pesan yang akan disampaikan 

buku ini dapat diterima dengan baik, yaitu dengan memadukan berbagai gaya 

ilustrasi sehingga menghasilkan visual yang lebih bervariasi dan menarik. 

 Adapun berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam merancang buku 

ilustrasi ini, antara lain : 

1. Kurangnya buku ilustrasi yang memiliki tema yang sama dengan perancangan ini 

sebagai referensi penulis dalam merancang buku ilustrasi ini. 

2. Keterbatasan penulis dalam menulis narasi, karena ini pertama kalinya penulis 

untuk merancang suatu buku. 

3. Adanya multitafsir dari Kesenian Dongkrek oleh berbagai seniman Dongkrek, oleh 

karena itu penulis menentukan salah satu sumber yang mempunyai pengalaman 

lebih dan aktif dalam kesenian Dongkrek. 

4. Sulit untuk mencari data visual pertunjukan Dongkrek karena kegiatan tersebut 

jarang diadakan. 

Namun dengan dukungan berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan perancangan 

Buku ilustrasi tentang  Kesenian Dongkrek dengan judul “Dongkrek : Antara Religi 

dan Tradisi” ini. 
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B. SARAN 

 

 Dalam merancang sebuah buku ilustrasi hendaknya memperhatikan segala 

aspek dari perancangan tersebut, baik dari data visual ataupun verbal, dan jika 

memungkinkan terlibat langsung dalam kegiatan sesuai tema yang ditentukan. 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam proses 

pembuatan buku ilustrasi ini. Saran dari penulis untuk ilustrator yang akan 

membuat perancangan dengan tema yang sama yaitu : 

1. Lengkapi data visual dan verbal semaksimal mungkin yang nantinya akan sangat 

berguna dan bermanfaat pada saat penjaringan ide. 

2. Perbanyak referensi tentang teknik dan gaya ilustrasi, serta layout buku ilustrasi 

masa kini. 

3. Dalam proses perancangan, hendaknya disiplin mengerjakan setiap Bab-bab 

perancangan. 

Saran dan kesimpulan di atas bertujuan agar perancangan buku ilustrasi selanjutnya 

lebih baik dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan untuk generasi muda 

Indonesia, mari kita lestarikan bersama kesenian tradisional daerah kita masing-

masing, karena budaya daerah adalah identitas bangsa. 
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