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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Wayang golek sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia, terutama 

orang Sunda. Sekarang ini wayang golek bahkan lebih diminati oleh wisatawan 

asing. Mereka menyukai hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan yang ada di 

Indonesia. Tetapi justru banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa wayang 

golek merupakan suatu barang yang kuno, selain itu banyak orang kurang menyukai 

wayang golek karena wajahnya yang kelihatan seram dan tidak menarik. Namun 

beberapa orang masih menyukai kesenian wayang golek karena dalam setiap cerita, 

setiap karakter dari Punakawan bisa menyuguhkan cerita yang menyegarkan 

sehingga membuat orang tertawa.  

 Jadi dengan adanya brand baru dari boneka tangan berbentuk wayang ini, 

diharapkan agar konsumen, terutama orang Sunda, bisa menyukai kesenian wayang 

golek ini karena kesenian wayang golek ini merupakan kesenian khas Sunda. 

Diharapkan juga agar kesenian wayang golek ini bisa terus dilestarikan agar tidak 

hilang atau punah. Selain itu, dengan adanya target market yang baru, yaitu anak-

anak, diharapkan kesenian wayang ini bisa disukai dan diminati sejak dini supaya 

wayang golek ini bisa terus dilestarikan sampai mereka besar dan diteruskan kepada 

anak dan cucu mereka. 

 Bukan hanya itu saja, diharapkan agar seluruh masyarakat, terutama 

masyarakat Sunda, baik usia muda maupun usia lanjut, agar lebih menyukai kesenian 

wayang golek ini karena banyak yang beranggapan bahwa wayang golek berwajah 

seram dan tidak bersahabat. Diharapkan dengan adanya boneka tangan ini, mereka 

bisa menganggap bahwa wayang golek juga mempunyai salah satu sisi yang lucu. 

 

5.2 Kata Penutup 

 Dengan ini berakhirnya tulisan ini, maka berakhir pula tugas akhir yang telah 

dilakukan selama satu semester. Diharapkan makalah ini dapat berguna bagi semua 
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para pembaca. Penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila ada kata-kata 

yang salah baik itu dalam penulisan maupun selama proses tugas akhir ini 

berlangsung. Sekian dan terima kasih.  

 

5.3 Saran kepada pihak DKV FSRD U. K. Maranatha 

Penulis berterimakasih kepada pihak DKV FSRD Maranatha atas bantuan 

yang diberikan selama proses Tugas Akhir ini berlangsung. Penulis berharap agar di 

tahun-tahun mendatang pihak DKV FSRD U.K. Maranatha dapat lebih banyak 

membantu mahasiswa/wi yang akan melaksanakan proses Tugas Akhir ini. Hal itu 

tentunya akan semakin membuat mahasiswa/wi lebih mudah untuk mendapatkan 

informasi. 
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