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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Cerita rakyat Asal – Usul Kota Pontianak merupakan salah satu cerita rakyat 

Kalimantan Barat. Cerita Asal – Usul Kota Pontianak menceritakan tentang 

peristiwa berdirinya kota tersebut yang termasuk dalam cerita rakyat legenda. 

Menurut data survei yang penulis peroleh dari salah satu sekolah dasar di kota 

Pontianak, penulis menemukan bahwa masih banyak anak – anak SD usia 6 – 12 

tahun yang belum tau mengenai cerita tentang Asal – Usul Kota Pontianak. 

 Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pengelola perpustakaan 

daerah kota Pontianak, penulis juga menemukan bahwa tidak ada buku cerita 

rakyat tentang Asal – Usul Kota Pontianak dalam bentuk buku Ilustrasi. Hal ini 

membuat anak SD di Kota Pontianak tidak terlalu mengetahui tentang cerita 

rakyat Asal – Usul Kota Pontianak berdasarkan sejarahnya. Kebanyakan 

masyarakat Pontianak mengetahui cerita rakyat Asal – Usul Kota Pontianak 

berdasarkan mitos, dan penyebarannya juga melalui mulut ke mulut. 

 Melalui data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan study existing, 

penulis mendapatkan informasi berupa cerita rakyat Asal – Usul Kota Pontianak 

dari sisi sejarah. Setelah mendapatkan data dari narasumber, Penulis mulai 

merancang buku ilustrasi cerita rakyat Asal – Usul Kota Pontianak berdasarkan 

sejarah. Konsep yang penulis gunakan pada perancangan buku ilustrasi cerita 
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rakyat Asal – Usul Kota Pontianak  adalah dengan menggunakan ciri khas 

kebudayaan dari kota Pontianak seperti corak kain, pakaian tradisional, dan 

bangunan bersejarah.  

Proses dari perancangan cerita rakyat Asal – Usul Kota Pontianak ini juga 

diharapkan dapat memberikan pesan moral kepada anak-anak SD yang 

membacanya dan juga dapat dijadikan buku tambahan pada pelajaran muatan 

lokal untuk mengenalkan nilai sejarah dan kebudayaan kota Pontianak. Sehingga 

anak-anak SD khususnya usia 6 – 12 tahun dapat melestarikan cerita rakyat dan 

lebih mencintai kebudayaan lokal yang terdapat di kota Pontianak. 

5.2. Saran 

Pada kesempatan kali ini penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

Perancangan Buku Ilustrasi Cerita Rakyat “Asal – Usul Kota Pontianak”. Penulis 

menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan kurang sempurna . Adapun 

beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pada saat merancang tugas akhir. 

Poin pertama adalah, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengatur waktu karena 

waktu yang diberikan sangatlah sedikit. Poin terakhir, mahasiswa diharapkan 

untuk mencari data selengkap mungkin agar lancar dalam merancang tugas akhir.  
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