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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media Buku 

Bergambar Berbasis Tema untuk mengembangkan kecerdasan linguistik 

anak usia dini di RA Bani Barun, Majalengka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat kecerdasan linguistik kelompok B3 RA Bani Barun, 

Majalengka pada saat penilaian pra uji coba termasuk dalam kategori 

rendah. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan penulis selama 

pembelajaran berlangsung. Tingkat kecerdasan linguistik kelompok B3 

sebesar 49,1% yaitu masuk dalam kriteria “mulai berkembang”. 

2. Penelitian dan pengembangan media Buku Bergambar Berbasis Tema 

dilakukan mengikuti prosedur pengembangan sistematis dengan 

beberapa tahapan, diantaranya pengumpulan informasi, perencanaan, 

pengembangan produk, validasi desain, revisi desain, uji coba terbatas 

penggunaan produk, dan hasil produk yaitu media Buku Bergambar 

Berbasis Tema. Media Buku Bergambar Berbasis Tema merupakan 

media pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan linguistik anak. 

Media yang peneliti kembangkan berupa dua buku bergambar dengan 

berbasis tema Tanaman dan Tema Alam Semesta, terdiri dari 20 

halaman setiap bukunya. Buku dengan tema Tanaman berjudul “ 

Menanam Padi Bersama Mamah dan Bapak” buku tema Alam Semesta 

berjudul “Mencintai Cuaca Ciptaan Allah”. Media ini digunakan untuk 

mengembangkan keberanian anak untuk berkomunikasi, pengembangan 

pengetahuan kosakata bahasa Indonesia anak, dan  membuat permainan 

tebak kata yang menyenangkan antara guru atau orang tua dengan anak. 

Media ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran jika pembelajaran 

menggunakan tema Tanaman dan Alam Semesta. Validasi ahli media 

dilakukan selama dua tahap dan memperoleh kriteria “layak” dengan 
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hasil akhir dengan persentase sebesar 86%.  Kemudian validasi ahli 

materi melakukan 3 tahap validasi dengan mendapatkan hasil akhir 

dengan persentase sebesar 100% dan termasuk ke dalam kategori 

“layak”. Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan media 

sebelum diuji cobakan di lapangan tanpa revisi. 

3. Media Buku Bergambar Berbasis Tema ini dinyatakan layak digunakan 

untuk mengembangkan  kecerdasan linguistik anak usia dini. Media 

Buku Bergambar Berbasis Tema dianggap layak mengacu pada hasil 

validasi ahli media, ahli materi, tanggapan guru serta uji coba terbatas 

pemakaian produk. Uji coba terbatas pemakaian media Buku 

Bergambar Berbasis Tema dilakukan kepada 10 orang anak kelompok 

B3. Hasil pengamatan penggunaan media Buku Bergambar Berbasis 

Tema menunjukan persentase perkembangan kecerdasan anak sebesar 

80,3% termasuk kriteria “layak”. Selama uji coba produk  media, anak-

anak sangat tertarik untuk mencoba, media juga mampu membuat anak 

lebih antusias mengikuti pembelajaran, serta aktif bertanya dan berani 

mengungkapkan tanggapan mereka. Hasil penilaian tanggapan guru 

kelompok B3 mendapat persentase sebesar 96,9% dengan kriteria 

“layak” dan kepala sekolah mendapat persentase sebesar 91% dengan 

kriteria “layak”.  Berdasarkan hasil validasi ahli, uji coba terbatas, dan 

tanggapan guru maka dapat disimpulkan bahwa media Buku Bergambar 

Berbasis Tema layak digunakan untuk mengembangkan kecerdasan 

linguistik anak usia dini, khususnya siswa kelompok B3 RA Bani 

Barun, Majalengka. 



92 
 
 

 
 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat peneliti 

uraikan diantaranya untuk: 

1. Seyogyanya guru diharapkan dapat memanfaatkan media Buku Bergambar 

Berbasis Tema dalam mengembangkan kecerdasan linguistik anak usia 

dini. 

2. Seyogyanya peneliti dan pengembangan, wawancara dan observasi 

selanjutnya dapat dilakukan di sekolah  lain sehingga data yang didapatkan  

lebih lengkap, peneliti lain juga dapat mengembangkan media Buku 

Bergambar Berbasis Tema dengan diuji cobakan secara luas dengan 

prosedur yang lengkap. 


