
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Di Indonesia ini terdapat banyak sekali permainan dari luar maupun dalam negeri yang sudah 

dikemas menjadi lebih praktis dan modern. Tapi karena sifat tradisionalitas dan kurangnya 

komunikasi untuk memeperkenalkannya kembali ke khalayak luas, sehingga banyak 

masyarakat yang kurang mengetahuinya. Kartu Ceki adalah satu permainan kartu dari 

Tionghoa yang masih cukup terjaga di daerah tertentu, tetapi kurang media promosi atau 

pengenalan tentang kartu tersebut ke khalayak luas. 

Perancangan ini dibuat dengan harapan dapat membantu permainan Kartu Ceki untuk dikenal 

lebih jauh lagi kepada khalayak luas. Juga dirancang untuk melestarikan sejarah  dan seni 

budaya Kartu Ceki agar tidak dilupakan dan dikenal keberadaannya. Karya ini dirancang 

bukan untuk menyaingi permainan kartu atau mobile game yang sedang populer di gadget-

gadget modern, melainkan sebagai tambahan koleksi permainan kartu unik yang tidak kalah 

unik dan menariknya dengan permainan modern lainnya. 

Perancangan ini ditujukan kepada remaja supaya mereka mengenal seni dan budaya yang 

sudah turun temurun di masyarakat Tionghoa dan merupakan upaya penanaman rasa 

nasionalisme, cinta akan seni dan budaya, serta cinta tanah air sejak usia dini. 

5.2 Saran 

Agar permainan Kartu Ceki tidak hilang keberadaannya, maka penulis menyarankan untuk 

mengenalkan kembali permainan Kartu Ceki kepada remaja, khususnya bagi mereka yang 

menyukai permainan kartu diluar kartu Remi dan Domino dan yang peduli  terhadap seni dan 

budaya Indonesia. Pengenalan kembali bisa dengan berbagai macam cara, salah satunya 

adalah mengadakan event atau bazaar di sekolah-sekolah. 

Oleh karena itu, penulis berharap pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah D.I. 

Yogyakarta sebagai tempat/daerah asal mula masuknya Kartu Ceki, dapat memberikan 

dukungannya terhadap permainan Kartu Ceki dengan mengajak komunitas permainan Kartu 

Ceki berpatisipasi dalam acara penting yang diadakan pemerintah maupun mengadakan acara 



khusus untuk permainan Kartu Ceki. Komunitas pemain kartu Ceki juga dapat mulai 

membuka diri terhadap remaja dan tidak malu untuk bermain di hadapan remaja-remaja. 

Begitu pula dengan remaja, disarankan untuk tidak memandang kartu Ceki sebelah mata dan 

mau mengenal Kartu Ceki, bahkan lebih baik jika mampu mengembangkan permainan ini 

agar lebih menarik bagi remaja. 

 


