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BAB V 

PENUTUP 

 

 A.Simpulan 

 Hasil dari penelitian ini berupa pengembangan media big book untuk 

pengajaran mitigasi kebakaran, dengan menggunakan model pengembangan 4D 

yang terdiri dari 4 tahap yaitu:  

1. Tahap Pendefinisian (define) 

 Pada Tahap ini peneliti menemukan topik permasalahan 

melalui observasi yang dilakukan ke Tk Darul Lu’lu, permasalahan 

yang peneliti dapatkan yaitu pernah terjadi pristiwa kebakaran 

disebuah rumah yang berdekatan dengan Tk, kemudian peneliti 

membuat konsep pengajaran mitigasi/penanganan kebakaran yang 

akan dibuat menjadi media untuk bahan ajar dikelas. 

2. Tahap Perancangan (design) 

 Pada tahap ini peneliti membuat rancangan awal dalam 

menyusun desain yaitu dengan pemilihan media, media yang 

dipilih adalah big book. Media ini akan memuat gambar dan isi 

cerita yang berkaitan dengan mitigasi/penanganan kebakaran. 

3. Tahap Pengembangan (develop) 

 Tahap pengembangan (develop) dilakukan uji validasi oleh 

ahli materi  Ibu Dyah Ageng Pramesty Koenarso, M.Pd. dari hasil 

penilaian validator menganggap isi materi media (pengembangan 
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ketiga) ini sudah sesuai, dan memperoleh nilai presentasi 87,5% 

yang berada pada kategori sangat layak, hal yang perlu dikoreksi 

yaitu perhatikan penggunaan huruf, penulisan ejaan, dan 

menambahkan tanda petik pada kalimat percakapan, pada tahap ini 

peneliti juga melakukan uji coba media big book kepada kelompok 

kecil masing-masing 13 orang anak, dari uji coba yang dilakukan 

anak-anak begitu antusias mengikuti pembelajaran dan mereka 

juga dapat memahami serta memiliki jawaban yang beragam. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

 Pada tahap ini peneliti melakukan penyebaran media big 

book untuk diserahkan pada guru-guru kelompok B sebagai media 

pembelajaran dikelas, dari hasil angket responden dan wawancara 

tanggapan yang diberikan termasuk dalam kategori sangat baik. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan sebelumnya, maka peneliti 

mencoba memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan agar 

sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membantu kegiatan 

pembelajaran khususnya dalam mengenalkan pembelajaran tentang mitigasi 

kebakaran untuk anak usia dini, adapun saran-saran yang peneliti berikan yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD 

Berdasarkan hasil  penelitian dan simpulan yang diuraikan, maka 

peneliti mengharapkan dengan adanya pengembangan media big book 

ini dapat membantu dalam proses pembelajaran  khususnya dalam 

mengenalkan pengajaran mitigasi kebakaran serta manfaat dan bahaya 

api agar anak-anak lebih aktif dan tertarik dalam pembelajaran. 

2. Bagi Anak 

 Dengan menggunakan media big book ini, diharapkan anak-anak 

dapat memahami tentang pengajaran mitigasi/penanganan kebakaran 

secara sederhana. 

3. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti agar terus belajar tentang pengajaran yang 

berhubungan dengan pendidikan anak usia dini dan mengkaji lebih 

dalam lagi dalam proses mengembangkan media serta memperbaiki 

terus menerus media big book  yang mendapat koreksi  sehingga media 

big book yang dikembangkan dapat menjadi lebih baik. 

4. Bagi Pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pentingnya mengenalkan pengajaran 

mitigasi/penanganan kebakaran pada anak sejak dini. 

 

 

 


