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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Buku adalah sebuah media informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak dan 

untuk jangka waktu yang lama. Buku dapat memuat beragam informasi mulai dari 

yang dinamis sampai dengan yang bersifat statis dan sudah sangat jarang 

didengar. Salah satu informasi yang bersifat statis dan minim penyampaiannya 

melalui media ialah informasi mengenai budaya Cio Tao yang merupakan budaya 

tradisional Tionghoa. Sangat sedikitnya media yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi Cio Tao membuat budaya tersebut kurang dikenal 

bahkan di masyarakat Tionghoa itu sendiri saat ini. 

 Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan, penulis membuat perancangan 

sebuah media informasi berupa buku teks berilustrasi vektor. Buku dibuat dengan 

ukuran 14 xm x 20 cm dengan total 70 halaman. Cio Tao berpotensi untuk 

diperkenalkan kepada masyarakat dalam penyajian media yang menarik, sehingga 

dapat menarik minat generasi muda saat ini untuk mengetahui lebih atau bahkan 

menggunakannya. Media yang dibuat berupa buku ilustrasi yang akan membantu 

dalam penyampaian informasi yang ada. 

 Buku ilustrasi ini berisi segala hal terkait dengan budaya Cio Tao, baik itu 

sejarah, makna / filosofi, proses / tata cara,  fungsi, asesoris, dan elemen apa saja 

yang menarik dalam Cio Tao. Pembahasan dalam buku ilustrasi memiliki struktur 

yang jelas dan urut sehingga melalui buku ini, pembaca akan lebih mudah 
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memahami budaya Cio Tao. Penyajiannya dengan warna yang berbeda untuk 

setiap bab-nya agar dapat dengan mudah dibedakan sesuai bahasan. Ilustrasi 

untuk menggambarkan isi tema yang akan menjadi visual untuk membuat orang 

tidak jenuh membaca dan mempelajari budaya Cio Tao. 

 

5.2. Saran 

Semua informasi yang disajikan dalam perancangan harus dipilah dan 

diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan informasi terkait Cio Tao merupakan 

informasi yang cukup kompleks dan apabila tidak disajikan dengan baik akan 

membuat pembaca jenuh dan tidak tertarik. 

Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai buku panduan atau semacam 

handbook bagi kaum muda keturunan Tionghoa yang ingin mempelajari ataupun 

menggunakan budaya Cio Tao. Pengembangan semua visual, informasi, dan 

penyebaran buku akan dapat ditingkatkan lebih lanjut agar dapat benar-benar 

menjadi sebuah media informasi yang dapat dipercaya dan dapat bersaing dengan 

buku-buku budaya lainnya. 
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