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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dalam penelitian ini dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata anak pada tunarungu. Hal ini sejalan dengan 

perhitungan uji Wilcoxon yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dua data 

yang berpasangan. Hasil perhitungan uji wilcoxon yang menunjukkan bahwa 

Jhitung > Jtabel, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Peningkatan dari hasil 

pre-test ke hasil post-test yang cukup tinggi setelah diberikan treatmen juga 

menunjukkan bahwa SIBI ini efektif digunakan untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata pada anak tunarungu.  

Penggunaan SIBI dapat memberikan dampak yang positif bagi anak tunarungu 

dalam meningkatkan penguasaan kosakata. Hal ini karena isyarat jari, tangan, dan 

berbagai gerak yang terdapat dalam SIBI yang melambangkan kosakata bahasa 

Indonesia berbentuk visual. Sehingga informasi yang ada bisa diterima oleh anak. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ungkapkan, terdapat beberapa 

hal yang perlu disampaikan sebagai rekomendasi, diantaranya : 

1. Kepada Guru 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata siswa, salah satunya penggunaan isyarat yang terdapat 

dalam SIBI. Sehingga diharapkan guru tunarungu mampu membaca isyarat 

agar siswa juga mampu membaca isyarat untuk membantu komunikasi sebelum 

belajar membaca ujaran. 
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2. Kepada Orang Tua 

Pada dasarnya pembelajaran disekolah juga sangat baik diterapkan dirumah. 

Dengan bimbingan dari orang tua dan guru siswa diharapkan dapat 

berkembang sebaik mungkin. Sehingga orang tua diharapkan juga mampu 

membaca isyarat yang termuat dalam SIBI. 

3. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadari keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan penelitian ini. 

Oleh karena itu, kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan isyarat yang terdapat dalam SIBI diharapkan dapat mengkaji 

kembali dan menyempurnakan kekurangan dari penelitian yang telah 

dilakukan.  


