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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Anak  tunarungu dalam subyek penelitian ini memiliki perolehan 

kosakata yang rendah akibat dari tidak adanya proses mendengar bahasa di 

sekitarnya. Namun dalam aspek perkembangan yang lain seperti 

perkembangan fisik motorik, sosial emosional, dan perkembangan kognitif 

tidak jauh berbeda dengan anak seusianya. Menurut hasil penelusuran terhadap 

keluarganya, anak tunarungu dengan kosakata lebih baik diperoleh dari 

lingkungan keluarga yang komunikatif sedangkan anak tunarungu dengan 

kosakata lebih rendah diperoleh dari keluarga yang kurang komunikatif dalam 

kegiatan di rumah. 

Keluarga yang memahami perkembangan dan kebutuhan pada anak 

tunarungu mampu melakukan upaya untuk membantu perkembangan bahasa 

anak secara optimal. Perkembangan bahasa pada anak dapat ditumbuhkan 

dengan menciptakan lingkungan yang mendukung mereka. Lingkungan 

keluarga yang interaktif dan komunikatif mampu menumbuhkan stimulasi 

bahasa bagi anak, sehingga memungkinkan anak memperoleh kosakata baru 

sebanyak-banyaknya. Lingkungan keluarga yang komunikatif dan interaktif 

bisa diciptakan melalui percakapan dengan melibatkan anak dalam kegiatan 

sehari-hari di rumah. Percakapan yang mengalir alami dalam setiap kegiatan di 

rumah dapat memperkaya pengalaman berbahasa kepada anak. Melalui 

percakapan tersebut, anak tunarungu akan terbiasa “menyimak” bahasa dan 

memperoleh kosakata baru sehingga perolehan kosakatanya dapat meningkat.  

Strategi yang dapat dilakukan  untuk meningkatkan kosakata pada anak 

tunarungu adalah dengan menstimulasi anak untuk mendapatkan kosakata baru 

sebanyak-banyaknya. Hal ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, dimana 

anak banyak bergaul dan menghabiskan waktu. Untuk menstimulasi anak 

memperoleh kosakata baru bisa dilakukan melalui percakapan dalam segala 

situasi. Tentu saja percakapan yang dilakukan dengan cara-cara yang efektif 

dan dapat dipahami oleh anak tunarungu, antara lain; 1) memperhatikan 
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keterarah-wajahan dan keterarah-suaraan, agar anak benar-benar siap 

menerima pesan, 2) menggunakan ekpresi wajah dan gerakan yang dapat 

mewakili kata untuk menjelaskan, 3) menggunakan kalimat yang singkat, agar 

anak fokus terhadap kata dan memahami pesan yang disampaikan, 4) 

menggunakan pengalaman langsung berupa benda maupun kegiatan langsung 

untuk menanamkan konsep kata kepada anak, 5) mencatat kosakata baru yang 

telah diajarkan untuk memudahkan anak melihat secara visual agar mudah 

diingat, 6) dan mengulangnya dalam percakapan sehari-hari agar anak tidak 

lupa terhadap kosakata yang telah diperoleh.  

Pelaksanaan strategi peningkatan kosakata melalui intervensi 

bersumberdaya keluarga mampu meningkatkan perolehan kosakata  pada anak 

tunarungu, terutama kosakata yang biasa digunakan di lingkungan rumah. 

Penerapan strategi ini dapat memberikan pemahaman kepada keluarga akan 

pentingnya kosakata bagi anak tunarungu. Selain itu, juga dapat membantu 

keluarga untuk berperan aktif dalam membantu perkembangan bahasa anak, 

khususnya dalam hal perolehan kosakata. Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal, diperlukan waktu dan konsisitensi dalam pelaksanaannya.  

  

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi peningkatan kosakata 

melalui intervensi bersumberdaya keluarga bisa dilaksanakan dalam keluarga 

yang memiliki anak tunarungu. Dengan adanya pemahaman keluarga, maka 

keluarga bisa berperan untuk membantu perkembangan apada anak tunarungu. 

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, peneliti 

merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan 

anak tunarungu sebagai berikut: 

1. Bagi keluarga 

Saran bagi keluarga adalah: 1) lebih memperhatikan perkembangan  

anak di bidang bahasa terutama  melihat kebutuhan kosakatanya, 2) 

memperbaiki sistem komunikasi di rumah, menciptakan lingkungan 

komunikatif yang mampu memperkaya perolehan kosakata anak 

tunarungu, 3) selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mencari 
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tahu tentang program-program yang dapat dilaksanakan di rumah untuk 

membantu perkembangan anak.  

2. Bagi sekolah  

Saran bagi sekolah adalah: 1) memberikan pemahaman terhadap 

keluarga anak tunarungu tentang dampak ketunarunguan terhadap anak 

dan pentingnya kosakata bagi perkembangan bahasa anak secara 

keseluruhan, 2) menyusun dan melaksanakan program intervensi bagi 

keluarga anak tunarungu untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam 

membantu perkembangan anak tunarungu khususnya dalam 

meningkatkan perolehan kosakatanya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Berkaitan dengan temuan pada penelitian ini bahwa pemahaman orang 

tua terhadap hakikat ketunarunguan dan dampaknya maka bagi 

penelitian selanjutnya, antara lain: 1) diperlukan penyusunan program 

intervensi yang lebih menekankan pada pemberian pemahaman yang 

lebih mendalam bagi keluarga anak tunarungu. Pemahaman orang tua 

yang lebih baik selanjutnya akan menjadi modal utama bagi 

pelaksanaan intervensi terhadap anak tunarungu. 2) melakukan 

penelitian lanjutan dengan subyek anak tuna rungu dengan usia dini, 

untuk melihat efektivitas pelaksanaan strategi jika diterapkan pada 

rentang usia yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 


