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Hak cipta dan penggunaan kembali: 
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yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Antusiasme dan minat masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga di kalangan 

menengah yang berdomisili di Jakarta, terhadap perayaan pesta ulang tahun anak 

sangat tinggi. Baik minat dari anak-anak sendiri ataupun orang tua, namun sangat 

disayangkan bahwa penyelenggaraan pesta ulang tahun yang terjadi saat ini 

banyak mengadopsi tema modern. Tema modern ini dapat menjadi masalah bagi 

masyarakat Indonesia, yakni memudarkan rasa cinta anak terhadap tanah air. 

Selain itu, permasalahan lainnya adalah penyelenggara pesta ulang tahun 

memberikan tawaran praktis namun dengan harga yang dibilang cukup tinggi 

serta item atau setting dekorasi pesta yang disediakan adalah sama antara pesta 

ulang tahun satu anak dengan anak lainnya, pesta ulang tahun anak antara satu dan 

lainnya terkesan sama. Maka munculah buku tutorial ini sebagai solusi aletrnatif 

agar pesta ulang tahun anak terlihat unik, menarik, biaya penyelenggaraan yang 

murah dan meningkatkan kreatifitas keluarga serta meningkatkan kesadaran 

tentang pentingnya budaya tradisional bagi masyarakat. 
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5.2. Saran 

Penulis menyarankan untuk peneliti berikutnya yang berkaitan dengan 

perancangan buku, khususnya buku tutorial, untuk lebih mengerti kebutuhan 

masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, terkait bagaimana target penelitian 

dapat memahami maksud dan tujuan penulis membuat buku tersebut. Gunakan 

materi komunikasi yang menjangkau target penelitian, misalnya bagaimana 

ilustrasi yang cocok untuk anak-anak, bagaimana layout yang sesuai untuk ibu 

rumah tangga, dan contoh lainnya yang masih banyak lagi. 
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