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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Simpulan pada bab ini dibuat dengan memperhatikan tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data penelitian dan pembahasan penelitian. Adapun simpulan pada 

penelitian ini adalah. 

1. Analisis kebutuhan perancangan media ethnobotany book pengenalan 

tanaman sayuran lokal di PAUD berdasarkan wawancara terhadap pendidik 

dan orang tua yaitu: 

a. Pengenalan tanaman sayuran pada anak menggunakan media nyata (realia) 

dan menggunakan buku ajar. Pembelajaran menggunakan media realia tidak 

selalu digunakan karena ketersediaan lahan dan objek yang diperlihatkan 

pada anak, sehingga dalam keseharian lebih efektif menggunakan buku ajar. 

b. Jenis sayuran yang baru diperkenalkan pada anak yaitu wortel dan tomat, 

sedangkan jenis sayuran lokal belum diperkenalkan pada anak. Pengenalan 

tanaman sayuran lokal perlu diperkenalkan pada anak sejak dini, sehingga 

anak dapat mengenal dan mengkonsumsi berbagai jenis tanaman sayuran 

lokal.  

c. Jenis sayuran lokal yang bisa diperkenalkan pada anak terdiri dari 10 jenis 

sayuran. 

d. Media pembelajaran diperlukan untuk menunjang pembelajaran pengenalan 

tanaman sayuran lokal, karena belum banyak media yang memfasilitasi anak 

untuk mengenal berbagai jenis tanaman sayuran lokal. 

e. Media buku yang cocok untuk anak berukuran A4 dengan desain buku yang 

menarik, penuh warna, gambar dan terdapat lembar keterampilan untuk anak 

mengembangkan kemampuannya. 

2. Rancangan media ethnobotany book pengenalan tanaman sayuran lokal terdiri 

3 komponen yaitu: 

a. Komponen perancangan media ethnobotany book yang terdiri dari 

identifikasi media ethnobotany book, tujuan, cara pembuatan, dan desain 

media ethnobotany book. Dalam identifikasi media dilakukan analisis 

mengenai nama media, bahan, sasaran, dan fungsi media, sedangkan pada 
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komponen pembuatan media berupa pengumpulan materi, proses pembuatan 

media pada aplikasi corel draw, dan percetakan berdasarkan media yang 

sudah dirancang.  

b. Tujuan perancangan ethnobotany book 

Tujuan dari perancangan media edukasi ethnobotany book tanaman sayuran 

lokal di PAUD adalah. 

1) Memfasilitasi anak usia dini untuk dapat mengembangkan kemampuan 

mengenal berbagai jenis tanaman sayuran lokal. 

2) Membiasakan anak untuk mengenal tanaman sayuran lokal khas Jawa Barat. 

3) Menumbuhkan rasa cinta terhadap keanekaragaman flora yang dimiliki 

Indonesia. 

c. Indikator perancangan ethnobotany book 

Indikator keberhasilan dari perancangan media edukasi ini adalah anak 

mampu mengenal jenis tanaman sayuran lokal. Indikator ini tidak 

mencangkup kemampuan anak dalam menghafal setiap jenis sayuran lokal, 

mengingat fungsi media hanya sebagai pengenalan. Kata-kata dan simbol 

yang digunakan untuk mempresentasikan tiap jenis tanaman sayuran lokal 

berfungsi membantu anak, pendidik dan orang tua memahami makna gambar 

yang disajikan. Orang tua berpengaruh pada tercapaian indikator tersebut, 

dengan pengenalan tanaman sayuran lokal yang ada disekitarnya ataupun 

mellaui olahan makanan.  

3. Hasil expert judgment mengenai ethnobotany book sebagai media pengenalan 

tanaman sayuran lokal berada pada kriteria layak. Kriteria tersebut sebagai 

hasil penilaian media oleh satu orang ahli dan praktisi dari aspek bahasa, 

gambar, dan grafis media. 

4. Hasil media ethnobotany book berisi pengenalan tanaman sayuran lokal dan 

beberapa lembar keterampilan untuk mengasah aspek psikomotorik anak. 

Media ethnobotany book merupakan hasil akhir setelah dilakukannya expert 

judgment kepada satu orang ahli dan praktisi. Media ini telah disempurnakan 

sesuai saran dan masukan dari kedua validator. 
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B. Rekomendasi  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan dalam 

beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi berbagai 

pihak terkait yang berhubungan dengan ethnobotany book sebagai media edukasi 

pengenalan tanaman sayuran lokal, yaitu. 

1. Bagi Guru PAUD 

Media ethnobotany book pengenalan tanaman sayuran lokal ini dapat 

diimplementasikan di PAUD Khusnul khotimah dan PAUD lainnya sebagai 

media yang dapat menunjang pembelajaran lebih efektif khususnya dalam 

pengenalan tanaman sayuran lokal pada anak. Guru harus mampu melakukan 

pembelajaran secara berstruktur sehingga anak dapat memperoleh ilmu secara 

optimal.  

2. Bagi Orang Tua 

Orang tua perlu mendukung anak untuk mengenal berbagai tanaman sayuran 

lokal, dengan cara membiasakan mengkonsumsi tanaman sayuran lokal atau 

membudidayakannya. Pembelajaran tanaman sayuran lokal bukan hanya 

dikenalkan di PAUD, melainkan perlu ada pembiasaan sehari-hari di lingkungan 

rumah.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Media ethnobotany book belum diimplementasikan di lapangan secara 

langsung. Peneliti selanjutnya dapat melakukan uji coba di PAUD dalam 

mengenalkan tanaman sayuran lokal sejak dini.  

b. Media pengenalan tanaman lokal belum beragam sehingga menjadi peluang 

untuk peneliti selanjutnya dalam membuat media lainnya yang lebih praktis 

dan mudah dipahami anak contohnya dalam pengenalan tanaman obat atau 

buah-buahan lokal Jawa Barat. 

c. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai pembuatan menu atau olahan 

makanan berbahan dasar sayuran lokal di Posyandu. 


