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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. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Perancangan buku panduan wisata budaya Betawi di Jakarta untuk remaja akhir 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada remaja usia 18 – 22 tahun 

mengenai wisata budaya Betawi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

adanya peningkatan minat mengunjungi wisata budaya oleh para remaja, namun 

banyak wisatawan yang merasa masih kebingungan ketika ingin mencari 

informasi mengenai lokasi tersebut, konten informasi dalam media online juga 

tergolong minim dan terkadang memiliki informasi yang berbeda pada tempat 

yang sama sehingga menimbulkan kebingungan sehingga ketika mereka ingin 

mencari informasi melalui suatu lokasi biasanya mereka akan bertanya pada 

teman yang pernah berkunjung atau komunitas wisata budaya lainnya. 

Oleh karena itu buku panduan ini berupaya menjadi panduan langkah 

pertama bagi wisatawan yang ingin berkunjung dan lebih mengenal wisata 

Betawi. Perancangan buku ini juga disesuaikan dengan style dan perilaku remaja 

dimana dari hasil forum group discussion menunjukkan bahwa remaja muda 

tertarik dengan ilustrasi bergaya webtoon serta konten dalam buku dibahas dengan 

gaya bahasa yang ringan dan ilustrasi yang variatif agar konten berat seperti 

sejarah tidak terlihat membosankan dan lebih mudah dicerna oleh remaja dan juga 
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penggunaan tipografi dengan huruf sans serif dan script agar berkesan natural dan 

eksploratif sehingga sesuai dengan hasil brainstorming. 

5.2. Saran 

Karya Buku panduan wisata Betawi di Jakarta yang telah dibuat oleh penulis 

dapat dijadikan pedoman bagi mahasiwa atau mahasiswi lainnya yang ingin 

mengambil tema buku panduan dengan tema budaya Indonesia lain seperti budaya 

Jambi, budaya Maluku selain budaya Betawi.  

Buku Panduan  wisata Betawi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan   

dikembangkan menjadi media lain seperti  media promosi bagi lokasi wisata –

wisata Betawi yang  dijelaskan dalam buku.
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