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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan buku referensi 

karakteristik tata rias tari di Surabaya ini adalah : 

1. Ide dan latar belakang dari perancangan buku referensi karakteristik tata rias 

tari di Surabaya ini adalah kurangnya informasi mengenai tentang 

karakteristik. Karakteristik merupakan mengacu kepada karakter dan gaya 

hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga 

tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di perhatikan. Banyak hal 

yang dapat dipelajari tentang karakteristik khususnya pembelajaran tentang 

karakteristik tata rias, saat ini sangat sedikit media yang memberikan 

informasi tentang karakteristik tata rias tari di Surabaya. 

2. Konsep desain dalam perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari 

Surabaya ini adalah Classic. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Classic 

mempunyai makna yakni suatu hal yang mempunyai nilai tinggi,unggul,dan 

dibutuhkan pengakuan seluruh dunia. Dimana yang notabennya adalah 

membahas tentang kesenian tari dan kebudayaan. Sehingga dari buku 

referensi ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan mengenai bidang tata 

rias dan tari di Surabaya. 

3. Melalui strategi media yang digunakan, diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat Surabaya dan menjadi media pembelajaran 

bagi konsumen yang ingin tahu tentang tata rias tari Surabaya. 
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4. Implementasi perancangan buku ini menggunakan teknik fotografi. Yang 

dimaksudkan agar penghasilan gambar dari teknik fotografi ini terlihat jelas 

dan asli. Dengan menampilkan foto salah satu gerakan tari Surabaya, dalam 

buku ini juga memberikan beberapa media penjelasan seperti tutorial tata 

rias, dan detail tata rias.  

5. Media utama yaitu buku di desain dengan konsep yang sama. Menggunakan 

warna yang sesuai dengan konsep yakni warna coklat, orange, krem, dan 

kemudian diaplikasikan dalam desain layout buku dengan proses 

perancangan yang sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari di 

Surabaya ini adalah : 

1. Memperdalam pembahasan tentang karakteristik tata rias tari yang ada di 

Surabaya untuk media pembelajaran dan memberikan informasi terhadap 

karakteristik tata rias tari Surabaya.  

2. Mengembangkan informasi-informasi jenis buku referensi yang membahas 

tentang tata rias tari tradisional. 

 

 

 

 

 

 


