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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

Penulis berharap bahwa dalam membuat buku ini kedepannya akan membuat 

pembaca anak – anak ataupun orang tua akan mendapatkan manfaat yang baik. 

Karena denganmembaca orang akan mendapatkan informasi yang lebih, melalui 

imajinasi dan pemikiran lainnya yang baik. Dengan membaca bagi anak akan 

mendapat banyak pengetahuan yang lebih dari media online atau dari gadget, 

apalagi isi dari buku tersebut merupakan buku berisi sejarah yang penting atau 

kesenian dan budaya sendiri. Sedari kecil orang tua sudah harus membiasakan 

anak untuk membaca agar kelak anak akan menghargai bagaimana membaca itu 

lebih baik.  

Apalagi dijaman sekarang ini buku sudah mulai susah untuk dinikmati oleh 

masyarakat karena sudah tergantung dengan media lain. Dokumentasi budaya 

yang kurang serta buku yang semakin lama – semakin hilang keberadaaanya dan 

terganikan. Dengan membaca buku anak akan memperoleh banyak manfaat, selai 

focus pada apa yang dia pelajari, mereka juga akan mendapatkan imajinasinya 

sendiri yang lebiheksploral dan menyenangkan, apalagi jika ditemani atua 

dibimbing oleh orang tuanya.   
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5.2 SARAN  

 

Dari Penulis, dari Tugas akhir ini bias membuat saran bagi semua pembaca, jika 

dengan budaya sendiri kita acuh, maka siapa lagi yang akan menjaga dan 

melestarikannya. Sedangkan Dokumentasi budaya sndiri sangat kurang saat ini, 

sesuatu yang tadinya sudah bagus dan hanya dipendam jadi tidak mencolok lagi 

karena acuh dan tidak perduli. Sangat disayangkan jika hal tersebut terus menerus 

dilangsungkan. Menurut observasi yang sudah penulis lakukan pun bahwa 

membaca buku berisis pengetahuan budaya akan menjaga budaya sendiri dari 

keacauhan. Dikarenakan kita mengetahui dan menghargai sejarah yang sudah 

dibaca. Penulisn juga memberi saran bahwa jangan menganggap budaya sendiri 

itu kuno dan tidak kekinian ( modern ), ada hal - hal yang dapat disamakan 

dengan jaman sekarang dan dapat dilestarikan dengan bidang yang dikuasai, 

seperti penulis dengan ilustrasi, seni tari dapat di dokumentasikan melalui gambar 

ilustrasi menjadi buku yang dapat dibaca dan dinikmati bukan hanya sekedar 

hiburan melainkan sebagai sarana informasi. 
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