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BAB V  

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Buku  Layangan Jakarta: Mengenal, Membuat dan Memainkan, Seri 1 Layangan 

Aduan merupakan sebuah buku yang berisi informasi tentang permainan tradisional 

layang-layang khususnya layang-layang yang berasal dari DKI Jakarta, buku 

tersebut memiliki konten visual yang lebih banyak ketimbang konten teks karena 

mengacu pada target utama atau audience yang merupakan anak-anak usia sekolah 

dasar dengan rentang usia  7 tahun hingga 12 tahun. Buku tersebut hadir untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 

       Perancangan buku Layangan Jakarta melalui berbagai proses, dimana penulis 

telah melakukan  pengumpulan data, observari baik itu observasi lapangan maupun 

observasi eksisting serta melakukan analisa dari semua proses tersebut hingga 

melakukan pemetaan pemikiran untuk memasuki proses implemaentasi desain atau 

pelaksanaan visual, dari hari pemetaan pemikiran atau mind mapping didapatkan 

sejumlah kata kunci yang kembali di jabarkan melalui proses brainstroming hingga 

akhirnya didapatkan konsep dasar pembuatan sebuah buku, baik itu konsep dasar 

dari segi konten teks maupun konten visual yang digunakan pada perancangan buku 

Layangan Jakarta. 

       Isi keseluruhan buku terdiri dari tiga bab utama, dimulai dari mengenalkan 

layangan Jakarta, kemudian membuatnya hingga memainkannya, tiga bab utama 

tersebut merupakan metode penyampain informasi yang bertahap untuk audience. 

Untuk mendukung penyampaian informasi, penulis menyertakan hadiah bahan-
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bahan membuat layangan Aduan agar audience dapat dengan langsung 

mempraktikan semua intruksi dan informasi yang terdapat pada buku Layangan 

Jakarta tersebut. 

5.2.  Saran 

Dalam melakukan perancangan buku Layangan Jakarta tersebut penulis ingin 

menyampaikan  beberapa saran, sebaiknya ada peran serta pemerintah terhadap 

permainan tradisional  agar permainan tradisional khususnya layang-layang dapat 

dikenal oleh generasi penerus, serta perbanyak dan perluar luar terbuka hijau dan 

ruang terbuka untuk bermain anak, sedangkan saran lainnya ialah untuk membuat 

buku Layangan Jakarta Seri 2 Layangan Koangan agar ada kesinambungan 

informasi yang diberikan tentang permainan tradisional layang-layang DKI Jakarta.
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