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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Perancangan buku ilustrasi lirik lagu bertema korupsi bertujuan 

untuk memberikan penggambaran pesan dan makna moral pada lirik lagu-

lagu anti korupsi. Perancangan ini juga bertujuan untuk memperkuat usaha 

untuk memberantas korupsi. Data-data dalam perancangan ini diperoleh 

dari observasi terhadap korupsi, isu anti korupsi, dan media-media anti 

korupsi. Dalam perkembanganya pun penyampaian pesan anti korupsi 

menggunakan beragaman media. 

 Kendala dalam perancangan buku ilustrasi lagu anti korupsi ini yaitu 

persamaan lirik yang terdapat dalam beberapa lagu anti korupsi yang dipilih. 

Dalam proses pembuatan ilustrasi terdapat penggunaan simbol-yang sama. 

Tetapi dalam penggambaran sikap anti korupsi dalam lagu tersebut 

memiliki beberapa pendekatan yang berbeda seperti personifikasi, 

membedah bentuk, dramatisasi, simbolisasi, isyarat tubuh dan mimik, citra 

abstrak. Dalam perancangan ini eksplorasi tentang penggunaan  pesan anti 

korupsi menjadi menarik dan membuat waktu terasa kurang. Dalam 

pemilihan lagu yang diambil untuk buku tersebut menggunakan beberapa 

pertimbangan untuk membuat urutan lagu. Seperti Hymne Koruptor (Ikhsan 

Skuter) untuk lagu pembuka dan Kita Perangi Korupsi (Marjinal) untuk lagu 

penutup sebagai contoh wujud nyata dukungan untuk perang terhadap 

korupsi. 

 Walaupun dalam perancangan ini memiliki beberapa faktor yang 

mempersulit dan membuatnya jauh dari kata sempurna, tentu penulis sudah 

berusaha sekuat tenaga untuk mencoba mendekat pada kesempurnaan. 

Tentunya penulis berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat. 

 

B. Saran  

 Dalam perancangan ini masih banyak menggunakan pertimbangan 

pemilihan lagu yang terbatas. Diharapkan dalam perancangan berikutnya bisa 

memilih lagu yang lebih spesifik atau luas, sehingga tidak saja menggambarkan 
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kekacauan dan kerusakan yang ada di negara ini namun juga dapat 

menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah cukup sempurna dan 

berjalan dengan sistemnya sendiri yang cukup rahasia namun berlaku di mana 

saja di berbagai bidang dalam kehidupan. 

 Dalam perancangan ini masih banyak pemilihan lagu dengan gambaran 

yang terlalu denotatif atau menggunakan gambaran umum, menjadikan 

ilustrasi yang dibuat juga denotatif. Pengilustrasian dalam perancangan ini 

menggunakan tokoh yang sama, terbuka kesempatan untuk menggunakan 

tokoh yang berbeda. Diharapkan jika ada yang akan membuat perancangan 

seperti ini bisa memilih lagu yang konotatif, sehingga gambaran imajinasi 

dalam ilustrasi bisa lebih luas. 
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