
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



121 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Novel Cantik itu Luka karya Eka Kurniawan merupakan novel karya tanah air 

yang layak untuk dibaca karena kontennya yang disajikan dengan matang. 

Dimulai dari cerita yang memiliki alur yang berliku namun tidak terlihat 

dipaksakan, latar waktu yang sejarahnya masih kental,  karakternya yang memiliki 

hubungan satu sama lain, dan fantasi yang tidak berlebihan, namun pembaca 

dapat dibuat terkagum . Hal ini terbukti dengan penghargaan yang telah dicapai 

selama ini. Sungguh disayangkan jika karena novel kategori serius ini hanya 

diminati oleh beberapa orang. Terlihat darikuesioner,  simulasi dan wawancara 

bahwa kebanyakan pembaca memiliki kesulitan dalam memahami gaya bahasa, 

makna konotasi, penggunaan diksi, alur cerita, dll. 

Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan bahwa dengan adanya 

perancangan novel ilustrasi dapat membantu sebagian besar pembaca yang ingin 

menikmati cerita novel tersebut. Terutama dengan adanya perancangan ilustrasi 

berupa sisipan maka tidak ada kesenjangan antara teks dan visual sehingga saling 

dapat berdampingan. Gaya ilustrasi berupa kolase yang bersifat surreal dan 

eklektik pun dapat menjadi pilihan visual yang sesuai dengan konten cerita. Dan 

tentunya perancangan buku dengan jenis hardcover diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dari buku itu sendiri, terutama untuk kalangan menengah 

ke atas. 
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 Dengan adanya perancangan novel ilustrasi ini, penulis berharap pembaca 

novel Cantik itu Luka dapat menikmati cerita tanpa merasa kesulitan. Sehingga di 

waktu yang akan datang akan semakin banyak masyarakat yang dapat 

mengapresiasi novel dengan kategori serius. Dan menghilangkan pemikiran 

bahwa novel serius merupakan novel yang tidak menghibur saat dibaca. 

5.2. Saran 

Dalam merancang novel ilustrasi Cantik itu Luka, sangat penting bagi penulis 

untuk mempelajari setiap aspek yang ada. Dimulai dari cerita, latar, karakter, dll. 

Karena tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membantu pembaca, bukan untuk 

merancang sesuai dengan kemauan penulis. Dan dari hal ini penulis harus 

menentukan poin ilustrasi yang sekiranya penting untuk divisualisasikan, 

menggali latar sejarah Indonesia yang tentunya tidak mudah untuk dicari 

referensinya, dan mencari gaya ilustrasi yang cocok dengan konten cerita. Perlu 

diperhatikan juga bahwa perancangan tersebut juga harus disesuaikan dengan 

target. Karena jika tidak, maka perancangan ini hanya sebatas idealisme pribadi, 

bukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
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