BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Museum Wayang Kekayon merupakan museum sejarah yang
didirikan untuk menyimpan maupun menampung koleksi wayang. Terhitung
ada sekitar 6000 koleksi di Museum Wayang Kekayon. Koleksi-koleksi
tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia saja, melainkan dari luar negeri
pula. Wayang merupakan warisan budaya di Indonesia yang pada tahun 2003
telah di tetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the oral and intangible
heritage of humanity. Walaupun Museum Wayang Kekayon tergolong
istimewa dengan koleksi wayang yang ada didalamnya, sentuhan desain di
museum ini masih terbilang minim. Seperti yang perancang ketahui,
keberadaan panduan museum hanya sebatas lembar fotokopian dengan tidak
banyak informasi. Kondisi ini membuat perancang memiliki fikiran untuk
membuat buku panduan museum dengan sentuhan ilustrasi didalamnya, serta
memberikan informasi yang disajikan secara lebih lengkap. Unsur ilustrasi
dipilih karena memiliki kekuatan dalam memberikan kesan menarik bagi target
audiens.
Selama perancangan buku panduan Museum Wayang Kekayon ini,
perancang mendapati sedikit kendala ketika berada dalam tahap proses
pengumpulan data visual lingkungan museum. Hal tersebut disebabkan faktor
lingkungan museum yang kurang terawat, sebagai contohnya seperti replika
zaman manusia purba yang bentuknya sudah tidak dapat teridentifikasi lagi
sehingga dengan terpaksa perancang tidak mampu mengilustrasikan replika
tersebut. Walaupun perancang dapat menemukan informasi seputar wayang di
Museum Wayang Kekayon, namun penyajian informasinya tentu masih perlu
diperlengkap lagi, karena bahasan yang disajikan hanya pembahasan wayang
di lingkup Museum Wayang Kekayon saja. Harapannya dengan adanya
perancangan ini mampu membuat hubungan antara pengunjung dengan
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pemandu museum semakin dekat dan dapat menambah antusias pengunjung
untuk memahami keseluruhan informasi di Museum Wayang Kekayon.

B. Saran
Pada proses perancangan ilustrasi buku panduan ini, terdapat
tahapan-tahapan yang dilakukan, seperti: melakukan wawancara, melakukan
riset data, menganalisis data dan menerjemahkan data-data.
Perancang menyadari dalam perancangan ilustrasi buku panduan
Museum Wayang Kekayon ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dilain
perancang berharap perancangan ilustrasi buku panduan Museum Wayang
Kekayon dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain sewaktu menciptakan
karya dengan tema yang serupa. Adapun saran-saran demi meningkatnya
kreatifitas pada karya yang sejenis, yaitu:
1. Mempersiapkan perencanaan dan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam
melakukan tahapan proses pembuatan yang meliputi pelaksanaan riset
data, menganalisis data, melakukan wawancara, pembuatan storyline,
pembuatan sketsa, pembuatan ilustrasi, layout buku panduan, hingga
proses finishing karya sehingga perancangan dapat terealisasikan sesuai
batas waktu yang ditentukan.
2.

Mampu mempelajari lebih jauh mengenai Museum Wayang Kekayon,
sehingga dapat merancang karya dengan materi serupa dengan lebih
lengkap dari yang telah perancang buat.

3.

Menciptakan buku panduan dengan inovasi yang berbeda, semisal buku
panduan yang lebih interaktif ataupun bisa pula buku panduan dengan
finishing karya yang berbeda.
Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap dengan adanya

perancangan ini mampu memberikan manfaat yang baik terutama dalam
meningkatkan wawasan mengenai Museum Wayang Kekayon.
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