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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa model pembelajaran berbicara 

yang dikembangkan berdampak positif terhadap perkembangan kemampuan 

berbicara siswa tunagrahita sedang. Sedangkan secara khusus hasil penelitian di 

atas dapat disimpulkan sebagai berikut :   

1. Kondisi Awal Kemampuan Berbicara Siswa Tunagrahita Sedang 

Kondisi awal kemampuan berbicara siswa tunagahita sedang, baik dalam 

kemampuan bahasa reseptif maupun bahasa ekspresif, diuraikan sebagai 

berikut : Kemampuan bahasa reseptif anak tunagrahita sedang yang meliputi 

diskriminasi auditoris, ingatan auditoris, urutan auditoris, dan asosiasi auditori 

pada umumnya belum dikuasai dengan maksimal. Sehingga perlu adanya 

latihan yang terus-menerus. 

Kemampuan berbicara siswa tunagrahita sedang yang dijadikan subjek 

penelitian pada umumnya belum memilki kemampuan berbicara yang 

maksimal, yaitu mereka belum bisa mengucapkan kata dengnan jelas, 

menyusun kalimat sesuai dengan subjek, peridikat, dan objek (SPO), dan 

berbicara dengan lncar. 

2. Pembelajaran yang Diterapkan Guru 

Secara umum pembelajaran berbicara yang diterapkan para guru di 

sekolah luar biasa bagi siswa tunagrahita terdiri atas tiga kegiatan, yaitu :  

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang meliputi 

evaluasi dan tindak lanjut. Adapun tujuannya adalah agar siswa tunagrahita 

dapat berbicara dengan kata-kata sederhana. 

Dalam penyusunan atau penetapan materi pembelajaran yang diberikan 

kepada siswa tidak melalui asesmen. Materi pembelajaran langsung 
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dikembangkan oleh guru dengan terlebih dahulu melihat Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Metode yang digunakan adalah metode tugas, 

yaitu siswa langsung dilatih berbicara. Misalnya siswa disuruh menyebutkan 

nama gambar yang diperlihatkan kepadanya atau ditunjukkan guru.   

Alasan digunakannya gambar sebagai media pembelajaran karena anak 

pada umumnya senang dengan gambar. Dengan mengamati gambar yang 

diperlihatkan kepada siswa diharapkan dapat mengungkapkan sesuatu tentang 

gambar tersebut.  

3. Model Pembelajaran yang Dikembangkan. 

Model pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa tunagrahita sedang ini memiliki tiga tahapan kegiatan yang 

harus ditempuh. Ketiga tahapan tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

a. Asesmen dan Menyusun Materi Pembelajaran. 

Menyusun materi pembelajaran yang digali dari pengalaman bahasa siswa 

dengan melalui kegiatan asesmen. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa 

resptif dan bahasa ekpresifnya. 

b. Latihan Penguasaan Bahasa Reseptif. 

Latihan penguasaan bahasa reseptif meliputi latihan diskriminasi auditoris, 

ingatan auditoris, urutan auditoris, dan asosiasi auditori. 

c. Pembelajaran Bahasa Ekspresif 

Pembelajaran bahasa ekspresif (kemampuan berbicara) dilakukan melalui 

kegiatan berkomunikasi secara lisan dengan memperhatikan antara lain, 

lafal, tempo dan kelancaran dalam berbicara.  

Dalam implementasinya, model pembelajaran ini dikembangkan melalui 

tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutu/tindak lanjut. Pendahuluan ini diisi dengan kegiatan menciptakan 

kondisi belajar yang kondusif, sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai 
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dengan harapan. Kegiatan inti diisi dengan dialog antara guru dengan siswa, 

dan siswa dengan siswa. Dalam dialog ini dibantu juga dengan gambar agar 

siswa tunagrahita merasa senang, sehingga akan terjadi komunikasi lisan 

dengan baik. Selain itu siswa juga diminta untuk menceriterakan 

pengalamannya dengan kemampuan berbahasa masing-masing. Selanjutnya 

mengidentifikasi bahasa atau ceritera yang dibawakan siswa yang akan 

dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan materi pelajaran kemampuan 

berbicara. Dalam kegiatan penutup adalah memberikan motivasi kepada siswa 

dan menilai aspek-aspek yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. 

4. Efektivitas Model Pembelajaran yang Dikembangkan  

 Model pembelajaran berbicara yang telah dikembangkan dapat dikatakan 

efektif, sehingga dapat digunakan di sekolah lain (di luar sekolah yang 

dijadikan lokasi penelitian). Untuk implementasi model pembelajaran ini 

selanjutnya perlu diperhatikan hal-hal penting atau syarat-syarat sebagai 

berikut :   

a. Model ini berlaku hanya untuk anak tunagrahita sedang yang tidak memiliki 

hambatan persepsi penglihatan (visual) dan persesi pendengaran (auditori). 

b. Terlebih dahulu guru perlu memahami dan terampil dalam menarapkan 

model pembelajaran. 

c. Guru memiliki motivasi dan keinginan dalam perubahan model 

pembelajaran yang selama ini diterapkan di sekolah masing-masing. 

 Pada umumnya para guru dalam pembelajaran berbicara langsung 

mengajarkan kemampuan berbicara kepada siswa tanpa memperhatikan 

beberapa hal atau persyaratan yang perlu dimiliki oleh siswa dalam berbicara. 

Dalam mengajarkan kemampuan berbicara kepada siswa tunagrahita ringan 

perlu terlebih dahulu mengajarkan/melatihkan kemampuan yang berhubungan 

dengan bahasa reseptif. Kegiatan berbicara merupakan manipestasi dari 

kegiatan berbahasa reseptif dan berbahasa ekspresif.   
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a. Dampak terhadap siswa 

  Model pembelajaran ini memiliki dampak positif terhadap siswa 

tunagrahita sedang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Siswa tunagrahita kelihatannya merasa senang dalam mengikuti 

pembelajaran ini, karena para siswa dalam pembelajaran kemampuan 

berbicara diajak ke dalam situasi bermain.  

2) Adanya motivasi belajar siswa, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

keinginan ikut melakukan kegiatan belajar. 

3) Adanya interaksi dan komunikasi, ini ditunjukkan dengan adanya 

keinginan siswa untuk mengungkapkan sesuatu melalui bahasa lisan. 

b. Hasil uji validasi model 

 Evaluasi yang telah dilakukan dalam rangka uji validasi model 

pembelajaran berbicara ini menunjukkan adanya peningkatan dalam 

kemampuan berbicara siswa. Ini terbukti dengan adanya hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Hasil pengukuran tentang kemampuan berbicara siswa menunjukkan 

adanya peningkatan skor dibandingkan sebelum menggunakan model 

pembelajaran ini. 

2) Kemampuan berbahasa reseptif mempengaruhi kemampuan berbahasa 

ekspresif. Untuk meningkatan kemampuan berbicara (bahasa ekspresif) 

siswa tunagrahita sedang perlu diawali dengan latihan bahasa reseptif.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan temuan dalam pengembangan model pembelajaran bericara 

ini terdapat beberapa implikasi sebagai berikut : 

1. Untuk penerapan model pembelajaran yang telah dikembangkan ini perlu 

adanya pemahaman dan kemampuan guru secara khusus tentang model 
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pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, apabila guru ingin menerapkan model 

pembelajaran berbicara ini perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu, yaitu 

pelatihan tentang model pembelajaran kemampuan berbicara. 

2. Penelitian dan pengembangan model pembelajaran berbicara ini yang didahului 

dengan latihan berbahasa reseptif, secara signifikan dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa tunagrahita sedang. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran kemampuan berbicara yang tidak didahului dengan latihan 

berbahasa reseptif akan menimbulkan hambatan dalam belajar berbicara bagi 

siswa tunagrahita sedang. Dengan kata lain latihan berbahasa reseptif perlu 

dilakukan terlebih dahulu sebelum latiahan berbahasa ekspresif diberikan. 

3. Bahwa proses belajar dalam kelas itu merupakan interaksi sosial dan wahana 

terjadinya perkembangan kemampuan siswa. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran berbicara dipandang sebagai wilayah perkembangan proksimal 

(zone of proximal development) melalui cara belajar termediasi (mediated 

learning). Guru memberikan pelajaran atau latihan kepada siswa, apabila 

masih belum bisa guru perlu memberikan bimbingan kepada siswa sampai 

mereka itu benar-benar bisa, kemudian melepasnya. 

4. Peningkatan kemampuan berbicara siswa tunagrahita sedang tidak terlepas dari 

adanya saling keterkaitan antara materi pembelajaran, pelatihan berbahasa 

reseptif sebagai prasyarat dalam belajar berbicara (bahasa ekspresif) dan 

berbicara itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran berbicara, 

bahwa ketiga hal tersebut dianggap sebagai satu kesatuan (sistem) yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya.  

5. Dengan adanya model pembelajaran yang dikembangkan ini dapat membantu 

siswa tunagrahita sedang dalam meningkatkan kemampuan berbicaranya. Oleh 

karena itu, pembelajaran berbicara bagi siswa tunagrahita sedang memerlukan 

suatu model pembelajaran berbicara yang handal dan sudah teruji, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya. 



257 
 

 

 
Maman Aburahman Saepulrahman,2014 
Model Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa 
tunagrahita 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

 
 

 

C. Prinsip-prinsip  

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam 

implementasi model pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa tunagrahita sedang ini adalah sebagai berikut :  

1. Materi pembelajaran berdasarkan pengalaman bahasa siswa. 

Materi pembelajaran yang dikembangkan guru diambil dari bahasa yang 

biasa digunakan siswa dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungannya. 

2. Dari yang mudah ke yang sukar. 

Materi yang akan diberikan kepada siswa tunagrahita dirancang dari mulai 

yang mudah menuju ke yang sukar. Misalnya, memberikan materi berupa kata 

benda,  kata kerja, dan kata sifat. 

3. Dari yang dekat ke yang jauh. 

Materi yang diberikan dimulai dari yang ada di lingkungan sekitar siswa 

(terdekat) ke yang jauh untuk diketaui. Misalnya, memperkenalkan nama-nama 

benda yang ada di sekitar siswa atau benda-benda yang melekat pada diri anak 

(siswa) itu sendiri. Kemudian memperkenalkan nama-nama benda yang ada di 

lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat.   

4. Dari yang sederhana ke yang rumit. 

Materi pembelajaran kebahasaan antara lain meliputi lafal, ejaan, kosa 

kata, dan struktur kalimat. Oleh karena itu pembelajaran kemampuan berbicara 

ini perlu dimulai dari kemampuan yang berifat sederhana ke yang rumit. 

Misalnya, pembelajaran kemampuan berbicara dimulai dengan latihan 

melafalkan huruf, kata, dan mengucapkan kalimat sederhana.  

5. Dari yang diketahui ke yang belum diketahui. 

Materi pembelajaran berbicara harus mencakup materi-materi yang sudah 

diketahui siswa. Misalnya mengetahui ayam, kucing, dan ikan atau buku, 
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pinsil, dan tas ke hal-hal yang belum diketahui, misalnya buaya, komodo, dan 

gajah. 

6. Dari yang konkrit ke yang abstrak. 

Materi pembelajaran berbicara bagi siwa tunagrahita sedang harus 

meliputi materi-materi yang nyata (konkrit). Dimulai dengan memperkenalkan 

benda-benda yang dapat dilihat sampai kepada benda-benda yang tidak dapat 

dilihat (abstrak), misalnya sedih, senang, dan marah. 

     

D. Dalil-dalil 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulannya dapat dirumuskan dalil-

dalil sebagai berikut : 

1. Kemampuan berbicara siswa tunagrahita sedang dapat meningkat jika dalam 

pembelajarannya didasarkan pada latihan bahasa reseptif. 

Siswa tunagrahita sedang mengalami defisit dalam bahasa. Bahasa reseptif 

merupakan pra syarat dalam kemampuan bahasa ekpresif. Dalam bahasa 

reseptif terdapat beberapa hal yang perlu dikuasai oleh siswa tunagrahita, yaitu 

diskriminasi auditori (membedakan bunyi), ingatan auditori (mengingat bunyi), 

urutan auditori (mengucapkan kembali kalimat), dan perpaduan auditori 

(memadukan bunyi huruf vokal dengan konsonan). 

2. Materi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

tunagrahita sedang efektif jika digali dari pengalaman bahasa siswa. 

Pembelajaran kemampuan berbicara siswa tunagrahita sedang akan 

meningkat kalau materi pembelajarannya diambil dari bahasa yang dimiliki 

dan dipahami siswa tersebut. 

 

E. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan 

rekmendasi, khususnya kepada guru umumnya kepada pemerhati atau praktisi 
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lainnya dalam dunia pendidikan anak tunagrahita. Sehingga model pembelajaran 

berbicara ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran berbicara 

siswa tunagrahita sedang. Secara khusus rekomndesi tersebut ditujukan kepada 

kepala sekolah SLB Bagian C, guru SLB Bagian C, dan peneliti selanjutnya yang 

berniat melakukan penelitian yang sejenis. Rekomendasi tersebut dipaparkan 

sebagai berikut :  

1. Untuk Pimpinan Sekolah Luar Biasa Bagian C 

 Sekolah merupakan lembaga yang betanggung jawab dalam menangani 

segala permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan belajar siswanya. 

Model pembelajaran berbicara yang dikembangkan ini merupakan salah satu 

model yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

tunagrahita sedang. Model pembelajaran ini telah diujicobakan dibeberapa 

sekolah yang ada di kabupaten Cianjur dan kotamadya Bandung. Oleh karena 

itu, sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat mentransfer (berbagi) 

pengalamannya kepada sekolah lain dalam hal penerapan model pembelajaran 

bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak tunagrahita.   

2. Untuk Guru SLB Bagian C 

 Bagi guru yang diikutsertakan dalam kolaborasi pengembangan model 

pembelajaran berbicara hendaknya terus mengembangkannya terutama dalam 

hal materi dan proses pembeajarannya, serta teknik penyajian gambar atau alat 

bantu belajar lainnya. Sehingga kemampuan berbicara siswa tunagrahita 

sedang dapat meningkat. Peningkatan ini juga dapat dilihat dari keberanian 

siswa untuk belajar mengungkapkan sesuatu keinginannya dengan 

menggunakan bahasa lisan yang baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh 

lawan bicara atau lebih komunikatif. 

 Dalam pembelajaran berbicara, guru perlu terlebih dahulu melatihkan 

bahasa reseptif. Latihan bahasa reseptif ini dapat dikatakan sebagai prasyarat 

dalam kemampuan bahasa ekspresif (berbicara), yang meliputi latihan 
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diskriminasi auditori, ingatan auditori, urutan auditori, dan asosiasi auditori. 

Caranya dengan menggunakan media gambar atau alat bantu lainnya yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran, kemudian menanyakan tentang nama 

gambar atau suara dari alat yang ada pada media gambar tersebut. Media 

gambar tersebut tentunya telah dilihat benda aslinya oleh siswa. 

 Berkaitan dengan model pembelajaran berbicara yang dikembangkan, 

pertama menyusun materi pembelajaran dengan cara menggali pengalaman 

bahasa siswa. Setelah itu diteruskan dengan pembelajaran berbicara. Pada 

setiap tahapannya memiliki cara yang berbeda. Oleh karena itu, setiap guru 

yang mau mengimplementasikan model pembelajaran tersebut, terlebih dahulu 

perlu memperoleh pembekalan atau pelatihan. Kepada guru-guru yang sudah 

memperoleh pelatihan ketika melaksanakan kolaborasi dalam pengembangan 

model pembelajaran diharapkan dapat mensosialisasikanya kepada guru lain. 

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan guru-guru, baik yang ada di 

sekolah tersebut maupun di sekolah lain.   

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian dan pengembangan model pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa tunagrahita 

ini, subjek penelitiannya relatif sedikit. Untuk penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan subjek yang lebih banyak.  

 Kepada peneliti lain yang berminat untuk mengadakan penelitian yang 

berhubungan dengan kemampuan berbicara siswa tunagrahita, hendaknya 

menggunakan subjek yang lebih banyak (luas). Dengan subjek yang lebih 

banyak diharapkan hasil penelitiannya lebih valid. 

Prototipe model pembelajaran berbicara yang dihasilkan dalam penelitian 

ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa masih 

banyak klasisifikasi kosa-kata dasar yang belum dikembangkan dalam 
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pengembangan model pembelajaran dalam penelitian ini. Sekiranya guru-guru 

bermaksud mengembangkan media pembelajaran berbicara, prototipe ini dapat 

dipakai sebagai bahan rujukan. Setidak-tidaknya sebagai bahan perbandingan 

dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pembelajaran berbicara bagi 

siswa tunagrahita sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


