
 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  

Buku ilustrasi “ Sejarah 
bertujuan untuk mengingatkan bahwa suatu kebudayaan penghiasan dengan 

mengandung pesan moral tinggi bagi tiap umat yang melaksanakannya. Tak 
han
hampir saja pudar oleh perkembangan jaman. Dengan adanya buku ilustrasi ini, 
diharapkan masyarakat etnis China tidak melupakan sejarah dan cerita yang 
ada dibalik perayaan tersebu
kelestariannya dan tetap dikenang hingga kedepannya. Selain itu, masyarakat 

sikap antara masyarakat dan pemerintah, bahkan dari sifat masing-masing 
perorangan. 

 
5.2 Saran

1.  
Para leluhur kita telah menciptakan dan menunjukkan kepada kita 

bahwa masyarakat dan pemerintah dapat bersatu dan bekerja sama. Suatu 
a, 

Sejarah Lampion” cerita ini merupakan suatu latar 
belakang yang dimana sekarang ini penghiasan Lampion masih dilakukan. 
Suatu penghiasan tersebut selalu memiliki sejarah di baliknya. Dan hampir 
saja sejarah tersebut hilang. Sebaik

baik jika kebudayaan tersebut tetap terjaga serta jangan sampai pudar oleh 
jaman yang berkembang. 

2.  
Sebagai masyarakat yang bukan etnis China, janganlah takut untuk 

mengenal dan mengetahui kebudayaan ras dari negeri lain. Sebaiknya kita 

ada di dalam cerita kebudayaan negeri tetangga. 
3.  

Pemerintah merupakan pusat yang mengatur bagaimana suatu 
negara akan berkembang. Sebaiknya sebagai pemerintah setidaknya 

antara pemerintah dan rakyat dapat terjaga dengan baik, serta menjadi 
suatu modal untuk membangun bangsa yang lebih baik pula. 
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