BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Perancangan ilustrasi novel Republik Rimba dengan media batik ini antara lain
bertujuan untuk membuat fisik novel menjadi lebih menarik, menambah daya beli
masyarakat, sekaligus menumbuhkan minat baca masyarakat untuk ikut terlibat dan
memahami kondisi politik yang sedang terjadi di negara ini.
Selain itu membantu

menyampaikan sebuah pesan secara visual. Hubungan

dengan batik sendiri adalah sama – sama perancangan namun jika dilihat dari sudut
pandang DKV batik juga bermanfaat menyampaikan citra dan pesan. Batik yang terdapat
dalam novel ini juga merupakan media cergam. Media cergam ini juga merupakan peran
dari DKV sendiri. Sehingga pembaca yang menikmati motif batik tersebut melalui cerita
yang terdapat dalam gambar cergam.
Motif batik ini juga memberikan efek komunikatif dalam penyampaian pesan.
Ilustrasinya menyesuaikan topik atau bab yang sedang dibicarakan. Keartistikan dan
estetiknya bisa dilihat dengan distorsi karakter hewan yang tetap mempertahankan
keasliannya. Serta penempatan layout, drop cap dan pewarnaan ilustrasi yang berbeda
dari yang biasanya.
Membatik juga merupakan warisan dari budaya nenek moyang kita. Hampir
setiap batik yang ditemui mengandung banyak manfaat

dan arti yang baik setiap

motifnya. Dengan harapan apabila dikenakan akan memberikan efek yang positif bagi
penggunanya. Paling tidak para pejabat negeri ini yang mengenakan batik juga bisa
meneladani nilai – nilai budaya dengan mengaplikasikannya kedalam tingkah laku
mereka.

Melalui media ilustrasi batik dan novel fabel ini banyak masyarakat akan lebih

mudah memahami yang dimaksud dengan politik dan secara langsung memberikan
edukasi anti korupsi kepada para pembaca.
Menjadi seseorang yang cerdas dan pandai juga akan menjadi sangat berguna
apabila berani bersuara. Berani menyuarakan pendapat demi kebenaran, agar segala
tindakan yang kurang baik dapat diatasi sedikit demi sedikit. Hal itu hampir mirip seperti
burung Manyar yang dikisahkan dalam novel

selalu rajin mengasah ilmu dan

ideologoinya namun dalam kehidupannya dia selalu bungkam. Jadi kepandaiannya akan
terasa sia – sia, dan belum bisa mengurangi kelicikan Singa Raja dan koleganya.
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B. Saran
Bagi para desainer komunikasi visual lain agar dalam perkembangan desain
selanjutnya lebih mengembangkan buku – buku ilustrasi dari berbagai macam media
apapun, agar pesan visual dan verbal yang disampaikan lebih komunikatif , estetik,
artistik dan selalu khas dalam penyampaian isi.
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