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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI & REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis temuan dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada buku Seri Asyik Belajar Tematik Diriku, Binatang, Alam Semesta, dan 

Kendaraan pada BAB IV sebelumnya, simpulan yang dapat diambil dalam 

peneltian ini adalah materi isi yang tercantum dalam empat buku Seri Asyik 

Belajar Tematik berisikan tentang bahan ajar habis pakai untuk portofolio anak 

yang digunakan oleh guru maupun orang tua untuk melatih perkembangan anak. 

Materi dalam empat buku Seri Asyik Belajar Tematik sudah sesuai 

dengan indikator Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 PAUD aspek pengetahuan 

dan keterampilan. Hal ini dilihat berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara tabel 

Kompetensi Dasar pada materi isi buku dengan Kompetensi Dasar Kurikulum 

2013 PAUD aspek pengetahuan dan keterampilan bahwa terdapat enam belas 

halaman yang tidak sesuai dan enam puluh empat halaman sesuai, maka dapat 

dikatakan sudah sesuai karena lebih dari setengah isi buku tersebut sesuai dengan 

indikator Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 PAUD. Pada buku Seri Asyik 

Belajar Tematik Diriku terdapat tujuh dari dua puluh halaman yang tidak sesuai. 

Kemudian pada buku Seri Asyik Belajar Tematik Binatang terdapat satu dari dua 

puluh halaman yang tidak sesuai. Pada buku Seri Asyik Belajar Tematik Alam 

Semesta terdapat empat dari dua puluh halaman yang tidak sesuai. Kemudian 

pada buku terakhir yaitu buku Seri Asyik Belajar Tematik Kendaraan terdapat 

empat dari dua puluh halaman yang tidak sesuai.  Buku Seri Asyik Belajar 

Tematik juga dapat dikatakan buku yang baik sebagai buku bahan ajar, isi dalam 

buku sesuai dengan Kompetensi Dasar serta penyajian gambar yang menarik 

untuk anak hanya kurang warna di dalamnya. 

Dengan demikian, buku Seri Asyik Belajar Tematik Diriku, Binatang, 

Alam Semesta, dan kendaraan sudah menunjukkan sebagai buku teks bahan ajar 

yang baik dan dapat digunakan oleh guru maupun orang tua sebagai pembelajaran 
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anak walaupun masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dan perlu diperbaiki 

untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. 

5.2 Implikasi 

Implikasi yang diharapkan dari hasil penilitian ini adalah untuk 

memverifikasi keseuaian antara Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan dalam 

buku dengan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 PAUD sebagai media 

pembelajaran anak usia dini guna bahan ajar guru maupun orang tua. selain itu 

implikasi lainnya yaitu untuk mengetahui kesesuaian muatan materi dalam buku. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan rekomendasi sebagai 

berikut : 

a) Bagi Penulis buku teks pembelajaran 

Bagi penulis buku teks pelajaran khususnya buku teks anak usia dini 

diharapkan untuk memperhatikan ketelitian dalam penyajian materi kemudian 

dalam menentukan Kompetensi Dasar yang sesuai dengan perkembangan 

anak. Materi yang disajikan hendaknya bervariasi, berurutan serta berjenjang 

tidak selalu berpacu pada satu materi. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi penelii lain diharapkan menjadi motiviasi dalam mengembangkan serta 

menyempurnakan penelitian ini dengan mengoreksi instrumen penelitian serta 

penyajian agar lebih baik. 

 


