
 

88              Universitas Kristen Maranatha 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari setiap proses yang dilakukan hingga saat ini, baik itu berhubungan dengan 

proses pencarian data sampai dengan proses pengerjaan. Masalah yang ada ada 

berkembang saat ini di kalangan remaja dewasa ada pada pola pikir mereka yang 

selalu terkesan modern dengan menerapkan budaya barat terhadap diri mereka. 

Begitupun yang terjadi terhadap kepedulian kepada Indonesia yang seharusnya 

sebagai negara maritim namun mereka lebih peduli dengan kehidupan perkotaan. 

Sesuatu yang tradisional dan nasional masih dianggap kuno atau ketinggalan zaman. 

 

Sekarang ini kalangan muda sudah banyak mengalami perkembangan untuk mau 

menghargai budaya bangsa, seperti penggunaan batik, menggunakan produk dalam 

negri dan membuat suatu perubahan yang menunjukan citra dan identitas dari bangsa 

Indonesia. Dengan gaya tradisional namun dipadukan dengan gaya modern akan 

lebih menarik dan mendapat respon yang baik dari kalangan muda. 

 

Maka dengan cara menampilkan sesuatu yang tradisional gaya khas Jawa Barat 

khususnya bagian Priangan Selatan bisa dikemas dengan gaya modern, menjadi nilai 

baru yang dapat menarik minat banyak orang di masa sekarang ini. Perpaduan gaya 

antara sesuatu yang berasal dari Indonesia dengan gaya visual saat ini menjadikan 

visual yang lebih menarik dan khas. Perpaduan ini memberikan warna baru yang 

dapat memberikan sumbangan yang baik terhadap kepedulian generasi muda untuk 

lebih berkontribusi dalam memajukan potensi yang ada di Indonesia. 
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5.2 Kata Penutup 

 

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak potensi pariwasata pantai. 

Dengan wisata akan mendatangkan banyak sekali keuntungan yang didapat. Tidak 

hanya masyarakat sekitar yang dapat menikmati namun dapat dikenal secara 

internasional. Hal ini mebawa dampak yang baik bagi Indonesia. Oleh sebab itu 

dibutuhkan infrastruktur yang baik untuk kenyamanan dalam berwisata pantai di 

Indonesia. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan keikhlasan waktu 

dan kesempatan membaca laporan ini. Penulis juga memohon maaf jika terdapat 

kesalahan dan kekurangan dalam proses sampai hasil karya ini. 

 

 

5.3 Saran Penulis 

 

Untuk menambah pengetahuan dan perkembangan di masa sekarang ini, tidak 

menutup kemungkinan kita mendapatkan informasi dari banyak tempat termasuk 

dari media disekitaran kita. Oleh sebab itu melihat dan mengingat sesuatu yang 

berguna merupakan salah satu mendapatkan inspirasi oleh sebab itu sesuatu yang 

berhubungan dengan tradisi bukanlah sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. 

Buatlah apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan bangsa.  


