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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang sudah di lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa cerita 

Murtado Macan Kemayoran merupakan  salah satu cerita rakyat Betawi yang jarang 

diceritakan kepada masyarakat umum, padahal Murtado Macan Kemayoran ini 

memiliki nilai moral yang dapat dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Macan 

Kemayoran  ini sebenarnya juga sudah sering didengar oleh masyarakat khususnta 

anak usia 11-15 tahun karena julukan ini dipakai oleh salah satu club bola Jakarta 

yaitu PERSIJA. Sayangnya selama ini belum ada media yang menceritakan Murtado 

Macan Kemayoran, maka di dalam perancangan komik ini diceritakan momentum 

mengapa Murtado menjadi orang yang disukai masyarakat dan dijadikan teladan.  

Berdasarkan hasil survey juga nilai keberanian yang dimiliki Murtado Macan 

Kemayoran belum pernah mempunyai media yang menyampaikan nilai keberanian 

yang seperti apa yang dimiliki Murtado sebenarnya. Didalam perancangan komik ini 

juga disisipkan dan diceritakan bahwa keberanian yang dimiliki Murtado adalah 

keberanian yang ditunujukan unutk membela kaum yang tertindas. Sehingga 

diharapkan anak usia 11-15 tahun khususnya dapat menghayati dan mencontoh nilai 

keberanian yuntuk membela yang membutuhkan pertolongan seperti Murtado Macan 

Kemayoran. 
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5.2 Saran 

Penelitian mengenai kisah rakyat Betawi Murtado Macan Kemayoran ini 

mengungkapkan bahwa nayak kekayaan cerita rakyat Indonesia yang dapat digali dan 

sebenarnya memiliki nilai moral yang baik dan dapat diteladani dalam kehidupan 

sehari-hari namun sayangnya tidak banyak media yang mengangkat atau 

mengeksploarasi cerita Rakyat Indonesia ini, sehingga terkadang menimbulkan 

simpang siur tentang cerita dan nilai moral yang dipunyai oleh cerita rakya itu 

sendiri. 

Kejelasan tentang cerita-cerita rakyat yang dimiliki oleh Indonesia sangat 

diperlukan, sehingga masyarakat bisa benar-benar mengerti nilai moral apa yang 

dimiliki tokoh rakyat tersebut. Hal ini adalah upaya yang bisa dilakukan PERSIJA 

sebagai sebuah klub yang memakai julukan Macan Kemayoran untuk 

menggambarkan citra diri mereka. Nilai moral dan cerita aslinya juga bisa 

dibicarakan dengan Lembaga Kebudayaan Betawi sebagai lembaga yang ditunjuk 

oleh dinas kebudayaan Jakarta untuk melestarikan kebudayaan Betawi. 

Penelitian yang mengeksplorasi kebudayaan Indonesia bisa dilakukan dengan 

berbagai cara. Sebagai generasi berikutnya sebagai orang muda kita sudah seharusnya 

menemukan berbagai cara untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki Indonesia 

sehingga masyarakat pada umunya dapat lebih menghargai kebudayaan dan kekayaan 

yang dimiliki tanah air kita Indonesia. 
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