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BAB  V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Perancangan atlas warisan budaya Indonesia ini dirancang menjadi 

media pembelajaran yang edukatif dan menarik bagi anak-anak dalam 

proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan ilmu 

pengetahuan sosial (IPS) di sekolah dasar yang mengajarkan 

pembangunan karakter nasionalis dan cinta tanah air dengan merancang 

atlas yang menjelaskan berbagai pilihan warisan budaya kebanggaan di 34 

propinsi di Indonesia.  Berbagai ikon warisan budaya Indonesia tersebut 

diolah dengan mengikuti berbagai prinsip desain komunikasi visual yang 

mempertimbangkan penggunaan warna, tipografi, infografis, layout, dan 

ilustrasi. Kesemua aspek desain ini disusun untuk meramu media 

pembelajaran yang menarik, sehingga media pembelajaran ini bisa 

berfungsi secara maksimal, berinteraksi dengan lebih melibatkan anak-

anak dengan halaman evaluasi yang terbukti memberikan pemahaman 

lebih dalam akan informasi yang disampaikan . Berbagai prinsip desain ini 

dipadukan dengan berbagai landasan teori dari kurikulum sekolah dasar, 

teori perkembangan anak yang memberikan gambaran spesifik tentang 

waktu anak-anak dapat menerima berbagai informasi yang ada dalam atlas 

ini, proses pembelajaran mata pelajaran IPS dan PKn tersebut 

berkontribusi penting dan esensial terhadap pembangunan karakter 
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generasi muda Indonesia. Hal ini mengingat kita bahwa anak-anak 

merupakan masa depan bangsa yang harus dididik dan di bentuk 

karakternya di usia yang tepat, 

 Sebagai generasi muda dari negara kepulauan terbesar di dunia, 

yang menjadi rumah bagi lebih dari 500 suku bangsa dengan berbagai 

peninggalan warisan kebudayaan yang masih hidup lestari di masyarakat, 

generasi muda harus mengenali dan memahami benar berbagai warisan 

budaya yang dimiliki. 

Dengan pemahaman akan berbagai kearifan lokal yang terkandung 

dalam setiap warisan budaya di berbagai daerah, anak-anak akan tumbuh 

menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki jati diri. Perkembangan 

tersebut akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pandangan 

mereka terhadap kehidupan. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi 

nasionalis yang kuat secara jiwa dan dewasa dalam berpikir serta bijak 

dalam mengambil keputusan. 

Besar harapan penyusun agar perancangan ini dapat semakin 

berkembang dan diminati oleh berbagai kalangan sebagai media 

pembelajaran alternatif yang secara efektif akan membantu anak-anak 

Indonesia untuk lebih mengenal budaya yang dimilikinya. Sehingga ke 

depan atlas ini diharapkan dapat hadir dalam serial yang lebih spesifik dan 

mendalam membahas tentang satu-persatu warisan budaya Indonesia yang 

kaya akan khasanah serta filosofi kehidupan rukun dan damai yang 

merupakan ciri khas ke-Indonesiaan. 
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B. Saran 

   Melihat masih kurangnya media alternatif pembelajaran seperti 

perancangan atlas warisan budaya Indonesia ini, diharapkan ke depan makin 

banyak generasi muda yang memiliki berbagai keahlian di bidang desain 

komunikasi visual dan disiplin ilmu yang lain dapat bekerja sama untuk 

terus mengembangkan berbagai media pembelajaran yang semakin bisa 

merangsang rasa ingin tahu dan semangat belajar generasi muda Indonesia 

akan warisan budaya yang kita miliki. Hal ini dikarenakan berbagai warisan 

budaya nenek moyang adalah harta yang membentuk bangsa Indonesia—

harta yang menyatukan berbagai perbedaan bangsa ke dalam satu 

kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. 
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