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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Masyarakat Hindu Bali khususnya remaja yang memang tinggal di luar pulau Bali 

merasa bahwa pengetahuan mengenai upacara adat Bali masih sangat minim 

dikarenakan selalu terbiasa disiapkan oleh orang tuanya yang mengakibatkan 

disaat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius mereka sulit untuk 

mempersiapkan sendiri yang sesuai dengan kriteria untuk persembahyangan. Para 

remaja sampai dewasa awal ini juga belum mengetahui jelas mengenai makna dan 

filosofi dibalik setiap upacara yang mereka ikuti dengan demikian makan mereka 

hanya ikut serta tanpa memahami apa arti dari jenis upacara tersebut maupun 

proses dan juga media apa saja yang diperlukan. 

 Melihat permasalahan ini, Penulis mengumpulkan data berupa observasi, 

wawancara, studi eksisting dan juga forum group discussion. Melalui  semua hasil 

penelitian yang telah dilakukan, penulis merancang sebuah buku informasi dengan 

visual utama fotografi yang didukung supergrafis atau ornamen yang membuat 

keautentikan Bali sendiri menjadi kental dalam buku. Perancangan buku ini 

membahas mengenai jenis upacara, rangkaian, proses maupun makna dibali setiap 

upacara. Selain itu, buku merupakan media yang yang paling efektif untuk 

menyebarkan informasi dengan konten yang banyak dan dapat juga dengan 

mudah diterukan ke generasi berikutnya. 
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 Visual utama yang dipakai dalam perancangan  buku ini yaitu fotografi 

menggunakan teknik depth of field dimana ada bagian yang fokus dan juga bokeh 

(blur) yang didapat dari hasil mind map dan brainstorming dengan pendekatan 

kata “fokus”. Pewarnaan yang digunakan penulis dalam merancang buku ini yaitu 

warna-warna simbol dari setiap tingkatan yang mempunyai ciri khas sendiri. 

Tipografi yang digunakan yaitu merupakan jenis script yang dekat dengan 

kehidupan nyata dengan penerapan konsep yaitu sederhana. Layout yang 

digunakan dalam buku ini yaitu dengan penggunaan moduar grid untuk 

memberikan kesan tidak cepat bosan dalam membaca karna tidak monoton. 

Konten yang ditulis dalam buku rancangan ini merupakan hasil wawancara 

dengan Pinandita atau Sulinggih dan juga ada yang memlaui literasi tetapi tetap di 

asistensikan kepada Sulinggih. 

5.2. Saran 

Perkembangan jaman yang semakin maju, tradisi dan upacara adat saat ini hanya 

disampaikan secara lisan yang pada akhirnya dikhawatirkan ada yang terlewat 

atau hilang sehingga mengurangi esensi persembahyangan. Dengan itu dengan 

adanya buku ini diharapkan dapat membantu umat Hindu khususnya remaja akhir-

dewasa awal agar lebih mengerti mengenai upacara adat masing-masing. Bagi 

para pembaca dan juga siapapun yang merasa hal yang serupa dengan apa yang 

Penulis rasakan mengenai kurangnya informasi mengenai upacara adat ini 

diharapkan dapat menjadi lebih tahu dan memahami apa yang penulis sampaikan 

dalam buku ini sehingga mendapat wawasan baru.  
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Dengan demikian, bila diluar sana, siapapun yang ingin membuat buku 

dipahami terlebih dahulu topik yang akan disampaikan dalam buku, menjabarkan 

konten dengan jelas dan melalui research yang valid dengan beberapa metode 

penelitian dan juga untuk segi desain lebih mengikuti sesuai target yang dituju 

agar lebih maksimal. Dalam pembuatan buku juga membutuhkan waktu yang 

lama dalam menjabarkan konten secara menyeluruh sehingga dapat dimengerti 

oleh pembaca. Dengan buku ini, diharapkan dapat bermanfaat atau menginspirasi 

dari segi media ataupun konten yang ada didalamnya bagi peneliti selanjutnya 

terlebih lagi yang bersifat budaya dan tradisi. 
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