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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peracangan buku populer ini bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang peristiwa sejarah awal mula peradaban Kerajaan Mataram Islam yang 

ditandai dengan adanya Situs Gilanglipuro yang berlokasi di Desa Gilangharjo, 

Pandak, Bantul. Selain itu, perancangan ini juga diharapkan meningkatkan 

kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian situs peninggalan nenek 

moyang sekaligus mengulas kembali cerita sejarah yang mungkin selama ini 

tidak ceritakan ke dalam sebuah tulisan atau buku. 

Setelah melalui berbagai tahapan proses pembuatan buku ini mulai dari 

proses pencarian data hingga proses pembuatan buku, tentunya banyak 

kesimpulan yang bisa diambil. Salah satunya yaitu minimnya literatur yang 

berkait dengan Situs Gilanglipuro tersebut. Selama ini cerita tentang latar 

belakang situs ini hanya diceritakan secara lisan dan melalui sendratari serta 

belum ada buku yang membahasnya. Sedikitnya literatur tersebut 

menyebabkan timbulnya pertanyaan tentang keaslian cerita sejarah dibalik 

situs semacam ini. 

Meskipun beberapa tahun belakangan ini situs tersebut telah menjadi 

cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, namun kenyataannya informasi 

terkait situs tersebut masih minim bahkan seringkali masyarakat mengganggap 

situs semacam ini sebagai tempat yang menyeramkan. Padahal masalah 

tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau bahkan bias informasi yang 

berkaitan dengan situs tersebut. Seharusnya certita sejarah yang berkaitan 

dengan Situs Gilanglipuro ini perlu untuk diceritakan kembali dalam bentuk 

tulisan untuk mengingat kembali sejarah yang berkaitan dengan perjalanan 

bangsa Indonesia. 

Dari permasalahan diatas menjadikan perlunya menjadikan peracangan 

ini sebagai salah satu sarana untuk menginformasikan cerita sejarah terkait 

awal mula kerajaan Mataram Islam yang ditandai dengan adanya Situs 

Gilanglipuro. Diaharapkan dengan pendekatan buku populer ini akan 
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menambah minat baca dari target audiens sehingga cerita sejarah semacam ini 

menjadi sebuah bacaan yang menarik dan informatif. Selain itu juga terdapat 

media pendukung seperti infografis, proses perancangan buku, pembatas buku, 

totebag, poster dan e-book yang diharapkan akan mendukung peluncuran buku 

ini.  

 

B. Saran 

Dalam merancang buku ini tentunya penulis menyadari bahwa 

perancangan ini masih jauh dari sempurna. Informasi peristiwa dan segala hal 

yang diceritakan dalam buku ini hanya membahas hal kecil dari peristiwa 

berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Situs Gilanglipuro. Penulis juga 

menyadari bahwa untuk menginformasikan cerita sejarah dalam bentuk media 

yang mengandung unsur visual diperlukan kesungguhan dan riset secara 

mendalam tentang objek yang diangkat, sehingga tidak hanya mengedepankan 

segi estetis saja tetapi juga mempertimbangkan penyampaian pesan kepada 

audiens. 

Dalam hal ini juga diperlukan peran pemerintah untuk memfasilitasi 

gagasan dalam penggalian informasi sejarah kedalam suatu media yang 

informatif semacam ini sehingga cerita sejarah semacam ini tidak hilang. 

Selain itu, diharapkan dengan adanya peracangan unu mampu memberikan ide 

terkait penulisan buku yang berkaitan dengan cerita sejarah dengan 

pendekatan buku populer. 
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