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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, pengamatan, dan pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis, buku ilustrasi Monumen-Monumen Bersejarah Di Jakarta perlu dibuat. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap monumen yang tersebar di Jakarta 

menjadi faktor penting yang mendasari pembuatan buku ilustrasi Monumen-

Monumen Bersejarah Di Jakarta ini.  

Perancangan buku Monumen-Monumen Di Jakarta ini memiliki tujuan 

untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai sejarah yang terkandung di dalam 

monumen agar masyarakat dapat terus melestarikan nilai-nilai yang terkandung 

dalam monumen tersebut.  

Perancangan buku ilustrasi ini menggunakan ilustrasi vector dengan gaya 

flat design yang memiliki kesan minimalis, warna yang soft, foto monumen dan 

kejadian yang berkaitan dengan sejarah monumen tersebut baik pada masa lalu 

maupun masa kini, konsep perancangan buku ini didukung dengan hasil kuesioner 

dan wawancara yang telah dilakukan penulis ke beberapa sumber. Penulis 

memilih marsyarakat umur 14 sampai 18 tahun di Jakarta, karena menurut 

wawancara yang telah penulis lakukan, pengetahuan sejarah paling baik dipupuk 

sejak dini sehingga dapat terus dipelajari dikemudian harinya. 

Perancangan Buku..., Ravie Orlando, FSD UMN, 2015



Penulis berharap dengan adanya hasil perancangan buku ilustrasi ini, 

masyarakat dapat mengetahui sejarah  monumen dengan lebih baik sehingga nilai 

sejarah tersebut dapat terus diajarkan kepada generasi penerus.  

5.2. Saran 

Monumen yang tersebar di Jakarta merupakan jejak sejarah yang telah para 

pendahulu kita tinggalkan dan harus kita lestarikan keberadaannya. Perancangan 

buku ilustrasi Monumen-Monumen Di Jakarta ini bertujuan untuk mengedukasi 

masyarakat tentang sejarah monumen-monumen di Jakarta sehingga kedepannya 

akan  banyak muncul karya dengan topik yang sama sehingga sejarah monument-

monumen di Jakarta dapat terus dilestarikan. 

Topik tentang monumen-monumen bersejarah ini masih dapat 

dikembangkan topik-topik dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengedukasi 

masyarakat tentang sejarah, contohnya bangunan bersejarah, jalan-jalan bersejarah 

dan lainnya. 
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