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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan 

pembahasan berdasarkan pertanyaan penelitian.   

1. Kondisi objektif pelaksanaan pembelajaran IPA bagi siswa tunanetra 

dalam seting pendidikan  inklusif di  SMA YPI 45” Kota Bekasi. 

a. Persiapan yang diakukan guru dalam pembelajaran IPA 

Dari data yang diperoleh peneliti terhadap Guru ES dan Guru AF 

sebelum melaksanakan pembelajaran IPA sama- sama mempersiapkan 

perangkat pembelajaran berupa program tahunan, program semester, 

silabus pengajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran dan alat evaluasi 

yang mengacu sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 

dibuat di SMA YPI 45” ,serta mengacu kepada kurikulum umum. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran IPA 

Dalam proses kegiatan pembelajaran hal yang dilakukan oleh guru 

ES dan AF dimulai dengan membuka pelajaran, kegiatan inti dan penutup 

serta metode yang digunakan cenderung masih kurang variatif dan 

pendekatan yang dilakukan masih bersifat klasikal belum begitu terlihat 

pendekatan individual. 
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c. Pelaksanaan Evaluasi 

Dalam proses evaluasi pembelajaran hal yang dilakukan oleh guru 

ES dan AF meliputi nilai afektif, kognitif dan psikomotor. Nilai afektif 

diambil dari setiap kali tatap muka dengan siswa, sikap, serta tugas -  

tugas, nilai kognitif diambil dari ulangan harian, UTS, UAS, UKK, nilai 

psikomotor diambil dari praktikan, mengerjakan di depan kelas. guru 

belum terlihat melaksanan penilaian hasil belajar yang sesuai dengan 

seting pendidikan inklusif, hal ini berimplikasi pada pelaksanaan 

penilaian hasil belajar siswa dalam seting pendidikan inklusif.  

Pelaksanaan penilaian hasil belajar belum sesuai dengan konsep penilaian 

hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif yang diharapkan. 

 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru  dalam pembelajaran IPA 

bagi siswa tunanetra dalam seting pendidikan  inklusif di  SMA YPI 45” 

Kota Bekasi 

Dari data yang ada hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara 

yang dilakukan penulis terhadap guru ES dan AF diketahui bahwa Hambatan 

yang dirasakan adalah tidak mengerti cara menerapkan kurikulum kepada 

anak tunanetra, buku buku pelajaran dalam bentuk Buku Braille, alat peraga 

minimal tiga dimensi, dan sarana prasarana penunjang bagi anak tunanetra. 
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3. Kebutuhan yang diperlukan oleh guru dan siswa tunanetra dalam  

pembelajaran IPA dalam seting pendidikan  inklusif di  SMA YPI 45” ” 

Kota Bekasi” 

Sekolah SMA YPI 45” sangat membutuhkan adanya ketersediaan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk anak tunanetra karena 

selama ini KTSP yang digunakan adalah KTSP umum, minimnya buku atau 

bahan ajar yang khusus untuk tunanetra dalam pembelajaran IPA, kurang 

tersediannya alat peraga yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak 

tunanetra dalam menguasai materi pembelajaran serta sarana dan prasarana 

belum sepenuhnya memadai untuk menunjang pembelajaran peserta didik 

tunanetra. 

 

4. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 

dalam pembelajaran IPA bagi siswa tunanetra dalam seting pendidikan 

inklusif di SMA YPI 45” Kota Bekasi. 

Upaya yang dilakukan guru ES dan AF dengan melakukan 

modivikasi dengan cara mencari kreasi guru sendiri dan siswa untuk 

mengatsi masalah yang ada,  melalui lembaga sekolah telah beberapa kali 

mengajukan permintaan dalam bentuk membuat proposal bantuan ke instansi 
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terkait baik dari pemerintah maupun swasta yang memiliki perhatian kepada 

anak berkebutuhan khusus. 

 

5. Pengembangan Model Pembelajaran  IPA  Bagi Siswa Tunanetra Dalam 

Seting pendidikan inklusif Di SMA  YPI 45”Kota Bekasi  

Penelitian ini menghasilkan desain hipotetik berupa pengembangan 

model pembelajaran IPA bagi guru yang mengajar peserta didik tunanetra di 

sekolah inklusi. Berdasarkan hasil penelitian Pengembangan Model 

Pembelajaran  IPA  Bagi Siswa Tunanetra Dalam Seting pendidikan inklusif 

Di SMA  YPI 45”Kota Bekasi menghasilkan model pengembangan 

pembelajaran IPA yang memuat pengertian anak tunanetra, karakteristik anak 

tunanetra, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tunanetra, model 

pembelajaran di mulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan dan temuan lapangan maka peneliti  

merekomendasikan hal sebagai berikut:  

1. Bagi Guru  

Berdasarkan data  yang didapat mengenai pemahaman guru tetang 

pengembangan model pembelajaran dalam seting pendidikan inklusif maka 
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disarankan agar guru dapat lebih memahami kembali berbagai macam model 

model pembelajaran yang ada. 

Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca buku 

referensi yang berhubungan dengan model model pembelajaran dalam seting 

pendidikan inklusif, berdiskusi dengan teman guru di sekolah, konsultasi ke 

Guru Pembimbing Khusus, dan mengikuti berbagai macam  pendidikan dan 

pelatihan, sosialisasi, workhsop atau mengikuti kegiatan lainnya baik yang 

diselenggarakan oleh organisasi pemerintah maupun lembaga swasta. 

Selanjutnya sebagai bahan referensi bagi guru Bidang Studi yang 

langsung berhubungan dengan peserta didik dalam  pengembangan model 

pembelajaran IPA bagi siswa tunanetra dalam seting pendidikan inklusif yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunanetra.  

 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Agar kepala sekolah dapat memberi kesempatan yang luas, memotivasi 

dan melakukan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan  pemahaman 

tentang model model pembelajaran yang telah ada. Kegiatannya dapat 

dilakukan dengan  berdiskusi, bedah buku, in house training, workhsop dan 

mendatangkan nara sumber yang relefan. 

Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang model 

model pempelajaran diharapkan dapat mengembangkan macam macam model 
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pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan  siswa agar dapat memberikan 

pelayanan yang semaksimal mugkin. 

 

 

 

3. Dinas Pendidikan  

Dinas Pendidikan kota / kabupaten  dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat untuk terus mengadakan pembinaan terhadap sekolah – sekolah  

Inklusif secara terarah, terencana, dan sistematis. Melakukan kerja sama 

dengan berbagai macam stek holder yang ada di lingkungannya agar dapat  

mengembangkan  implementasi pendidikan inklusif dengan sebaik baiknya.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Panduan pembelajaran IPA yang disusun penulis masih dalam bentuk 

hipotetik, sehingga direkomendasikan adanya penelitian lanjutan untuk 

penyempurnaan agar dapat digunakan secara luas. 
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