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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan proses yang dilalui selama pengerjaan Tugas Akhir 

perancangan buku interaktif pengenalan tanaman herbal ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar anak-anak pernah mendengar mengenai tanaman herbal, namun 

belum semuanya mengetahui tanaman apa saja yang termasuk tanaman herbal. 

2. Indonesia sangat berpotensi memajukan perekonomian negaranya melalui 

tanaman herbal yang dimilikinya namun masih banyak tanaman herbal yang 

terlantar dan belum di tinjau lebih lanjut akan manfaatnya. 

3. Indonesia sendiri, tepatnya di kota Bandung, memiliki “Bumi Herbal Dago” 

sebagai sarana pengenalan berbagai macam dan jenis tanaman herbal secara 

langsung kepada masyarakat namun masih belum begitu diketahui 

keberadaannya. 

4. Buku mengenai tanaman herbal telah banyak beredar di pasaran, namun di 

Indonesia belum ditemukan buku tanaman herbal berilustrasi untuk anak-anak 

yang juga bersifat interaktif. Padahal, kebanyakan anak tertarik akan buku 

pengetahuan yang dikemas menarik dengan ilustrasi gambar dan permainan yang 

mengasah otak. 

 

Diharapkan dengan adanya pembuatan buku interaktif pengenalan tanaman herbal ini 

ketertarikan anak-anak untuk mengenal tanaman herbal dan manfaatnya dalam 

kehidupan dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat menjaga dan melestarikan 

tanaman herbal sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penulis memilih 

membuat sebuah buku interaktif pengetahuan, agar anak-anak tidak hanya sekedar 

mendapatkan pengetahuan melalui membaca saja, melainkan juga menyerapnya 

melalui aktivitas yang dapat dilakukannya secara langsung, baik perorangan maupun 

bersama orang tua dan teman-teman di sekitarnya.  
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5.2 Saran Penulis 

5.2.1 Saran umum 

Diharapkan agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat lebih 

memperhatikan potensi negeri ini melalui kekayaan sumber daya alamnya, dalam hal 

ini yaitu tanaman herbal, sehingga perekonomian Negara dapat mengalami kemajuan 

dengan bermodalkan kepada kekayaan yang telah ada di Negara Indonesia ini 

sendiri. Selain itu, dengan ketertarikan anak kepada tanaman herbal, orang tua pun 

diharapkan akan membantu perkembangan sang anak dengan membantunya 

menanam tanaman herbal di rumahnya dan juga turut melestarikan tanaman herbal 

yang ada di lingkungan sekitar. 

 

5.2.2 Saran Khusus 

Kepada Bumi Herbal Dago dan tempat-tempat yang melestarikan kekayaan tanaman 

herbal lainnya, diharapkan dapat memperluas promosi yang dilakukan agar 

masyarakat mengetahui keberadaan tempat ini, yang menyuguhkan pendidikan di 

sela-sela aktivitas menarik untuk anak-anak dan orang tuanya. 

 

 

 

 

 


