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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pencak silat adalah suatu kebudayaan bangsa Indonesia yang wajib untuk 

dilestarikan. Kecintaan pada kebudayaan akan lebih efektif jika dikenalkan pada 

anak-anak dan anak-anak pada usia 6-10 tahun cenderung untuk lebih aktif bergerak. 

Sehingga masa anak-anak itu bisa disalurkan pada hal yang berguna untuk kehidupan 

mereka sehari-hari yaitu salah satunya pencak silat. 

 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pencak silat itu memiliki banyak 

manfaat yang baik bagi perkembangan anak dalam kehidupan mereka sehari-hari 

sehingga perlu adanya suatu informasi yang menarik bagi target untuk bisa 

memberitahukan apa saja kelebihan yang mereka dapat dalam pelatihan pencak silat. 

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberi informasi pada target yaitu anak-

anak untuk bisa tertarik dalam kegiatan pencak silat yang merupakan warisan budaya 

bangsa Indonesia. 

 

Buku ini selain mengajarkan anak untuk mengenal lebih tentang manfaat pencak silat 

juga dapat mengembangkan imajinasi anak karena mengandung unsur visual yang 

dapat membantu mengembangkan daya imajinasi anak. Sehingga melalui buku ini 

juga anak akan dapat informasi dengan lebih menarik dengan melalui sebuah cerita. 

 

Promosi sangat berpengaruh terhadap keberadaan sebuah produk salah satunya buku. 

Dengan promosi tentu buku akan lebih dikenal di kalangan masyarakat. Dalam 

membuat media promosi dan juga media lain seperti gimmick dan souvenir tentu 

harus disesuaikan dengan kegunaannya jangan sampai media-media tersebut hanya 

membuang biaya saja. 
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5.2 Saran 

Pengenalan akan manfaat pencak silat melalui sebuah cerita akan lebih efektif bagi 

anak-anak. Apalagai melalui cerita anak akan menjadi lebih mudah untuk 

menangkap pesan yang ingin disampaikan. Kehidupan anakpun tidak bisa lepas dari 

peran orang tuanya oleh karena itu sebaiknya orang tua juga ikut berperan dalam 

memberikan informasi yang berguna bagi anak-anaknya. 

 

Salah satunya ialah melalui buku ini dapat membuka pandangan bagi anak juga 

orang tuanya tentang apa saja manfaat dari pencak silat selain dari hanya sisi 

beladirinya saja. Hal ini sebaiknya bisa lebih diinformasikan kepada anak-anak agar 

mereka bisa tertarik dan lebih menyukai pencak silat sebagai salah satu warisan 

budaya bangsa. 


