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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan 

dan diuraikan pada bab IV, maka berdasarkan hal tersebut peneliti dapat 

mengambil simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Visi Misi SLB Agro Industri. Visi yang dimiliki SLB Agro Industri 

menekankan pada kemandirian peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta 

didik secara mandiri dapat beradaptasi dan bersosialisasi di tengah masyarakat 

dengan berbagai keterampilan yang dimiliki. Keterampilan tersebut seperti 

yang tertuang dalam misi SLB Agro diantaranya keterampilan dalam 

mempertahankan hidup di masyarakat, keterampilan dalam merawat diri, cakap 

dalam hubungan antar pribadi, terampil dalam keterampilan yang berhubungan 

dengan kerja, serta terampil interpreneur dalam bidang Agro Industri. 

2.  Kurikulum kegiatan pembelajaran bertani yang dilaksanakan di SLB Agro 

Industri mengacu pada kurikulum di SMK Pertanian umumnya tetapi diramu 

dan dimodifikasi kembali oleh pihak sekolah yang didampingi oleh beberapa 

ahli pertanian agar kurikulum tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Modifikasi kurikulum tersebut menghasilkan indikator-indikator 

keberhasilan yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran 

bertani.  

Kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro Industri diterapkan pada semua 

jenjang, untuk Tingkat Dasar (SD dan SMP) sebagai kegiatan ekstrakurikuler, 

namun untuk Tingkat Menengah (SMK) sebagai salah satu mata pelajaran 

keterampilan. Kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro Industri bagi tingkat 

SMK dilaksanakan dengan pemberian teori tentang pertanian dan juga praktek 

langsung di lahan. Pemberian teori lebih sering diberikan saat praktek 



99 
 

 
Ira Ariyanti, 2014 
Kegiatan Pembelajaran Bertani Pada Siswa Tunanetra Di Slb Agro Industri Cisarua 
Kabupaten Bandung Barat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

berlangsung, sehingga tidak banyak jam khusus untuk pemberian teori di 

dalam kelas. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

bertani di SLB Agro Industri. SDM di SLB Agro Industri terdiri dari beberapa 

pihak, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran maupun pihak 

yang terlibat di SLB Agro Industri namun tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran di SLB Agro Industri terdiri dari delapan orang guru (wali kelas) 

dan satu orang guru Agama. Terdapat pula beberapa instruktur pertanian dari 

YPWG yang meskipun sudah pensiun tetapi terkadang masih terlibat dalam 

kegiatan di SLB Agro Industri. Selain itu, terdapat manager program yang 

membantu penyusunan dan pengembangan program di SLB Agro Industri. 

Selain itu terdapat warga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan bidang 

kewirausahaan di SLB Agro Industri. 

4. Tanggapan siswa mengenai kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro 

Industri. Tanggapan siswa mengenai kegiatan pembelajaran bertani di SLB 

Agro Industri dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari wawancara yang 

telah dilakukan, siswa mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran di SLB 

Agro industri sudah cukup baik karena siswa merasa pembelajaran terasa 

menyenangkan karena guru-gurunya pun menyenangkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, siswa merasa kegiatan pembelajaran di SLB Agro 

Industri terasa menyenangkan karena minat siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran di SLB Agro Industri.  

Namun, siswa juga merasakan hambatan dalam kegiatan pembelajaran di SLB 

Agro Industri, hambatan tersebut salah satunya adalah kurangnya teori yang 

disampaikan dalam kegiatan pembelajaran bertani. Selain itu, hambatan juga 

dirasakan siswa dalam penggunaan alat-alat pertanian seperti alat penyemprot 

tanaman dalam kegiatan bertani.    

5. Tanggapan orangtua mengenai kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro 

Industri. Tanggapan orangtua terhadap kegiatan pembelajaran bertani di SLB 
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Agro Industri dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan 

terdapat beberapa dukungan orangtua terhadap kegiatan pembelajaran di SLB 

Agro Industri. Dukungan tersebut berupa keterlibatan orangtua dalam kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, bantuan pemberian bibit untuk kegiatan 

bertani, serta kerjasama pengembangan tanaman philodendron untuk 

dibudidayakan di sekolah. 

6. Dukungan lingkungan sekitar sekolah atau masyarakat terhadap kegiatan 

pembelajaran bertani di SLB Agro Industri. Dukungan lingkungan sekitar 

sekolah atau masyarakat terhadap kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro 

Industri dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya 

keterlibatan sebagian masyarakat sekitar di SLB Agro Industri, misalnya dalam 

kerjasama pengolahan lahan pertanian SLB Agro Industri, kerjasama dalam 

pengelolaan bidang kewirausahaan di SLB Agro Industri. Meskipun masih 

terdapat anggapan sebagian masyarakat yang masih memiliki anggapan 

tradisional bahwa anak berkebutuhan khusus harus selalu dikasihani. Selain 

dukungan dari lingkungan sekitar, terdapat dukungan dari pihak lain yang 

berupa beberapa kerjasama dengan perusahaan jamur dan juga kerjasama 

dengan industri yang bergerak dalam bidang pertanian. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kegiatan 

pembelajaran di SLB Agro Industri Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan 

simpulan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang 

ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik kepada guru-

guru, sekolah ataupun kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil temuan mengenai visi misi SLB Agro Industri yang 

menekankan pada kemandirian peserta didik agar dapat beradaptasi di 

lingkungan masyarakat, maka peneliti merekomendasikan seyogyanya pihak 

sekolah mengembangkan visi dan misi yang diterapkan di sekolah sesuai 
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dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, agar peserta didik mampu 

untuk beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Berdasarkan hasil temuan mengenai kurikulum yang diterapkan di SLB Agro 

Industri, ditemukan bahwa belum adanya kurikulum pertanian bagi SMKLB, 

sehingga peneliti merekomendasikan seyogyanya pihak sekolah mengusulkan 

kepada pemerintah untuk mengeluarkan kurikulum pertanian khusus bagi 

SMKLB agar kegiatan pembelajaran bertani dapat dilaksanakan di semua SLB 

sebagai keterampilan vokasional bagi peserta didik. 

3. Berdasarkan hasil temuan mengenai sumber daya manusia (SDM) yang terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro Industri, ditemukan bahwa 

terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

di SLB Agro Industri. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

bertani, belum ada ahli pertanian khusus sebagai tenaga pengajar dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga peneliti merekomendasikan 

seyogyanya sekolah dapat membentuk team work yang terdiri dari guru dan 

ahli pertanian yang tidak hanya sebagai manager program, tetapi sebagai 

pengajar di lapangan khususnya dalam kegiatan pembelajaran bertani untuk 

mendukung ketercapaian tujuan yang diinginkan. 

4. Berdasarkan hasil temuan mengenai tanggapan siswa mengenai kegiatan 

pembelajaran bertani di SLB Agro Industri, ditemukan tanggapan siswa bahwa 

siswa merasa kurangnya teori yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran 

khususnya kegiatan pembelajaran bertani. Sehingga peneliti 

merekomendasikan seyogyanya guru melaksanakan pemberian teori mengenai 

kegiatan bertani tidak hanya disampaikan pada saat praktek di lahan saja, tetapi 

terdapat jam pelajaran khusus untuk pemberian teori tentang pertanian. 

Sehingga para peserta didik tidak hanya mendalami praktek kegiatan bertani 

saja, tetapi mengetahui juga teori mengenai kegiatan yang dilakukan tersebut. 

5. Berdasarkan hasil temuan mengenai tanggapan orangtua terhadap kegiatan 

pembelajaran bertani di SLB Agro Industri, dapat dikatakan adanya dukungan 

dari orangtua terhadap kegiatan pembelajaran di SLB Agro, khususnya dalam 
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kegiatan pembelajaran bertani seperti bantuan pengadaan bibit, dan 

pembudidayaan philodendron. Namun peneliti merekomendasikan seyogyanya 

orangtua mengadakan kerjasama pula untuk membimbing peserta didik dalam 

pemasaran hasil budidaya tanaman yang telah dilakukan. 

6. Berdasarkan hasil temuan mengenai dukungan lingkungan sekitar atau 

masyarakat terhadap kegiatan pembelajaran bertani di SLB Agro Industri, 

ditemukan bahwa lingkungan sekitar atau masyarakat mendukung kegiatan 

pembelajaran di SLB Agro Industri, dengan adanya keterlibatan warga dalam 

pengelolaan di SLB Agro Industri. Selain itu, pihak sekolah telah menjalin 

beberapa kerjasama dengan industri pertanian. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti merekomendasikan seyogyanya pihak sekolah meningkatkan 

kerjasama dengan pihak yang telah terjalin sehingga dukungan dari masyarakat 

maupun industri pertanian terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah dapat 

semakin meningkat. 

7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan 

kepada peneliti selanjutnya seyogyanya peneliti selanjutnya agar 

mengembangkan penelitian mengenai kegiatan pembelajaran bertani di SLB 

Agro Industri, misalnya dengan memfokuskan penelitian pada teknik Orientasi 

dan Mobilitas apa saja yang digunakan dalam kegiatan bertani tersebut.  


