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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tata cara pernikahan adat Sunda merupakan salah satu warisan kebudayaan 

yang diturunkan dari leluhur kepada kita untuk diteruskan secara turun temurun. 

Banyak dari kita kurang memahami akan makna dan arti dari setiap tata cara adat 

dalam pernikahan adat Sunda. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tidak 

dipungkiri bahwa warisan tersebut akan punah.  

 Namun dengan adanya buku Maligesih ini, maka pengetahuan makna akan 

tradisi pernikahan adat Sunda tetap dikenal dan akan diteruskan secara turun 

temurun karena buku Maligesih ini lengkap berisi tentang arti dan makna 

keseluruhan dari prosesi sebuah pernikahan adat Sunda. 

 Buku Maligesih telah dikemas secara menarik sesuai dengan segmennya agar 

dapat dengan mudah diterima secara langsung oleh pembaca. Dengan begitu, 

informasi yang disampaikan mengenai tata cara pernikahan adat Sunda akan 

dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Selain itu, media promosi 

berupa poster, x-banner, dan packaging yang berupa boks buku dibuat untuk 

lebih menarik lagi minat pembaca. 

 Selama perancangan buku Maligesih ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

wawasan yang sebelumnya tidak diketahui tentang tata cara pernikahan adat 

Sunda. Selain itu, penulis juga mendapat wawasan mengenai book design 

terutama mengenai proses komunikasi visual yang efektif dan harus diterapkan 

agar buku ini menarik dan sesuai dengan segmentasi. Tentunya perancangan 

buku Maligesih ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis. 
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5.2 Saran 

 Seiring dengan berkembangnya zaman, maka pengetahuan dan pemahaman 

kita akan tradisi semakin berkurang. Namun dengan adanya buku Maligesih ini, 

pembaca semakin mengenal dan tradisi pernikahan adat Sunda ini tidak punah. 

Maka penulis berharap kepada para pembaca agar terus melestarikan salah satu 

warisan kebudayaan Sunda mengenai tata cara pernikahan adat Sunda secara 

turun temurun.  

 Kebudayaan Sunda tidak hanya untuk orang Sunda, namun berbagai suku 

yang tinggal di tanah Sunda ini juga diharapkan mengenal dan mengetahui salah 

satu kebudayaan di tanah tempat kita tinggal. Dan untuk orang Sunda itu sendiri 

diharapkan dapat semakin menghargai kebudayaan daerahnya, salah satunya 

adalah tradisi pernikahan adat Sunda. 

  

  

 


