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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Aturan-aturan yang ada di dalam taekwondo ini penting untuk di terapkan dan 

diingatkan dalam setiap proses latihan. Dengan adanya aturan-aturan yang 

diterpakan kepada anak sejak dini akan membantu untuk mengubah kepribadian 

anak untuk menjadi lebih disiplin. Dengan adanya aturan-aturan yang berada di 

dalam bela diri taekwondo ini anak-anak menjadi lebih tahu tentang mana yang 

benar dan mana yang salah. Begitu pula dengan teknik-teknik yang di ajarkan. 

Dengan buku ini, anak-anak dapat berlatih di rumah dengan bimbingan orang tua 

dan menjadi lebih siap untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat. Karena tanpa buku 

ini beberapa anak yang kurang memperhatikan akan tertinggal oleh teman lainnya 

dan proses pelatihan akan berjalan lebih lambat. Maka dari itu penulis mendapat 

kesimpulan bahwa sebuah buku dengan ilustrasi yang baik, jelas dan sesuai target 

mampu membantu proses pengajaran menjadi lebih mudah. Dengan adanya 

ilustrasi yang baik anak-anak akan tertarik untuk memperhatikan dan mencari 

tahu persamaan apa yang ada di dalam buku dengan apa yang ada di dunia nyata. 

 Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh penulis terhadap anak-anak 

yang berusia 6 sampai 8 tahun di Club Taekwondo IDTF, ukuran buku saku ini 

mudah untuk mereka pegang dan di bawa kemana-mana. Berdasarkan data yang 

didapatkan oleh penulis, buku pembelajaran yang baik dan menarik untuk anak 
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berusia 6 sampai 8 tahun adalah buku yang memiliki lebih banyak gambar di 

banding teks sebagai penjelasnya. 

5.2. Saran 

Dalam proses pembuatan buku untuk anak berusia 6 sampai 8 tahun, penting bagi 

penulis untuk memilih konten yang sesusai dengan target yang dituju. Dalam 

menjelaskan sebuah teknik ilmu bela diri, penting untuk memperhatikan detail 

gerakan langkah-langkah kaki maupun tangan dengan jelas karena ini merupakan 

inti dari pembelajaran yang ingin di cari dan di ketahui. 
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