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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

Dalam pembuatan Promosi “Perancangan Book Design sebagai Dokumentasi 

Tari Lengger Banyumas” sebagai langkah dalam menginformasikan kembali 

bahwa tarian tradisional contohnya Tari Lengger Banyumas memiliki nilai seni 

dan budaya yang patut dilestarikan karena memiliki nilai-nilai keindahan dan 

filosofi yang perlu generasi muda zaman sekarang ketahui. Untuk itu setiap data 

dan foto yang dikumpulkan juga harus lengkap dan bagus. Maka untuk target 

promosi ini ditujukan untuk generasi muda karena generasi muda zaman 

sekarang yang akan meneruskan seni dan budaya yang kita miliki maka dari itu 

harus dilestarikan sejak dini agar tidak punah. Pembuatan promosi ini dipilih 

media yang bisa dimengerti oleh generasi muda maka dari itu dibuatlah book 

design karena fotografi sangat diperlukan agar orang-orang yang melihat juga 

tidak merasa bosan dan tidak kesulitan dalam mengerti apa yang mau kita 

sampaikan. Pembuatan promosi ini  memiliki kesulitan karena terbuka peluang 

untuk terhalang oleh faktor yaitu: 

- Kurangnya kesadaran generasi muda akan seni tradisi atau tradisional semakin 

dilupakan karena pengaruh dari budaya barat maupun budaya luar lainnya. 

- Kebanyakan generasi muda merasa malu menari tarian tradisional karena 

sudah dianggap ketinggalan zaman. 

Maka dapat disimpulkan bahwa promosi “Perancangan Book Design Sebagai 

Dokumentasi Tari Lengger Banyumas” sebagai salah satu kesenian tari yang 

patut dilestarikan. Semoga generasi muda zaman sekarang mengerti pentingnya 

melestarikan kesenian dan kebudayaan bangsanya sendiri dan mau ikut serta 

melestarikan agar tidak punah. 
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5.2  Saran 

Diharapkan dengan dibuatnya promosi “Perancangan Book Design Sebagai 

Dokumentasi Tari lengger Banyumas” sebagai langkah untuk menumbuhkan 

kembali cinta akan seni dan budayanya sendiri dan lebih peduli. Dengan tarian 

tradisional pun juga dapat bermanfaat bagi pembentukan tubuh yang baik dan 

tidak akan menyesal bila ikut melestarikan kesenian ini. Dengan laporan ini 

diharapkan agar karya dan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi 

yang membacanya dan mau ikut bergabung melestarikan Tari Lengger 

Banyumas. 

Berdasarkan perencanaan karya tugas akhir, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

- Keberhasilan sebuah promosi melestarikan Tari Lengger Banyumas dengan 

menggunakan book design bisa terus dilestarikan agar perencanaan ini tidak 

gagal dan terus mempromosikan book design ini bukan hanya kepada generasi 

muda di Banyumas saja tetapi ke luar daerah lainnya. 

- Bila ada yang ingin membuat book design sebagai media promosi utama 

disarankan agar mengumpulkan data sumber sebanyak-banyaknya dan foto 

sebanyak-banyaknya agar dalam proses pembuatan tidak mengalami banyak 

kesulitan. 


