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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berawal dari pengamatan saya terhadap beladiri pencak silat yang mulai 

berkembang dalam dunia perfileman Indonesia belakangan ini. Saya mulai mencari tahu 

bagaimana tanggapan anak muda terhadap beladiri yang menadi ciri khas bangsa 

Indonesia ini. Pada awal nya saya pun berpadangan sama seperti anakmuda lain nya, 

yang beranggapan bahwa beladiri pencak silat sangatlah membosankan dan tidak 

berkelas. Karena promosi dan pertunjukan yang di tunjukan pada masyarakat selalu 

berkesan kuno dan membosankan. 

Tapi ketika pencak silat dijadikantayangan di layar lebar, begitu banyak anak 

muda yang tertarik dan berminat menyaksikan filem yang mengandung pencak silat itu. 

Dari situ saya menyadari bahwa pencak silat memiliki potensi untuk di kembangkan. 

Maka setelah melakukan beberapa riset pada beladiri pencak silat maka saya 

menemukan bahwa pencak silat bukan hanya sekedar beladiri yang mengedepankan 

kekeransan dan tehnik-tehnik saja. Tetapi banyak ajaran-ajaran moral yang terkadung 

dalam beladiri pencak silat untuk menjadikan seseorang memiliki peribadi yang kuat, 

pantang menyerah dan cerdik dalam menghadapi tantangan hidup. 

Karena itu melalui kampanye yang saya buat, saya ingin memperkenalkan 

pencak silat menjadi lebih bisa diterima oleh anak-anak muda tetapi tanpa 

menghilangkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam beladiri pencak silat tersebut. 

Agar bila suatu saat anak-anak muda mulai tertarik pada beladiri pencak silat dan mulai 

mempelajari nya. Beladiri tersebut tidak akan berdampak negative pada setiap pribadi 

anak muda yang mempelajari nya tetapi dapat membantu perkembangan mental dan 

fisik pada anak-anak muda yang sangan membutuhkan bimbingan dalam pencarian jati 

diri untuk menemukan tujuan hidupnya.  
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5.2 Saran 

Saran dari Bapak Dian Nurhadianto 

Saran dari pak Dian agar penulis lebih banyak belajar dan teliti dalam berbagai 

hal khusus nya bidang desain grafis yang selama ini penulis pelajari karena desain grafis 

akan selalu berkembang dan kemampuan penulis pun akan terus menyesuaikan hingga 

suatu saat nanti bisa lebih memahami apa yang baik dan buruk dalam bidang desain 

grafis.Sedangkan untuk poster  menurut pak Dian sudah cukup mengikuti aturan-aturan 

dalam desain grafis hanya membutuhkan beberapa nilai jual agar terlihat lebih menarik 

dan menjual. 

 

Saran dari Ibu Cristin 

Bu Cristin memberi saran pada poster sudah mencukupi hanya kurang dalam 

menggambarkan pencak silat secara tradisional. Dangan kata lain poster yang di buat 

penulis terlihat terlalu modern. Selebih nya mengenai topic yang di angkat sudah cukup 

menarik dan memiliki potensi. Untuk penulisan Ibu Cristin memberi saran untuk lebih 

teliti. 


