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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Cerita rakyat Calon Arang adalah cerita rakyat asal Bali dan Jawa. Di Bali cerita 

ini berkembang dan sering dijadikan sebagai tema lukisan atau tema dalam tarian 

sebagai ritual. Meskipun memiliki nilai cerita yang baik, banyak masyarakat 

Indonesia terutama remaja yang tinggal di daerah kota tidak mengetahui tentang 

cerita ini. Hal ini ditunjukan dari riset penulis yang menjukkan hanya 1 orang dari 

20 mengetahui tentang cerita ini.  

Melihat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan perancangan 

media yang dapat menceritakan cerita rakyat Calon Arang. Media tersebut adalah 

sebuah buku cerita ilustrasi dengan visualisasi yang menarik bagi target pembaca. 

Dengan adanya buku cerita ini diharapkan dapat membantu dalam 

mempertahankan eksistensi dari cerita rakyat Calon Arang. 

Gaya ilustrasi dalam buku ini disesuaikan kepada remaja usia 12-17 tahun 

yang tinggal di daerah perkotaan. Untuk membuat gaya ilustrasi yang sesuai, 

penulis melakukan pengumpulan data yaitu dengan observasi dan penyebaran 

kuesioner. Untuk layout menggunakan referensi buku ilustrasi yang memiliki 

target pembaca usia remaja, sehingga membuat buku menjadi menarik tidak 

hanya dari ilustrasi saja. 

Perancangan Buku... Erick Efata Pamungkas, FSD UMN, 2016
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5.2. Saran 

Setelah selesai melakukan proses perancangan tugas akhir ini, penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat. Melihat dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis,  perlu adanya peran orang kreatif dalam penceritaan 

kembali cerita rakyat yang sudah mulai dilupakan, salah satunya cerita Calon 

Arang. Masyarakat khususnya golongan muda yang tinggal di daerah kota 

cenderung kurang tertarik dengan cerita seperti ini. Mereka lebih memilih cerita-

cerita yang berasal dari luar negeri karena disajikan secara menarik walaupun dari 

segi cerita, cerita rakyat Indonesia juga memiliki cerita yang menarik.

Perancangan Buku... Erick Efata Pamungkas, FSD UMN, 2016




