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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari seluruh rangkaian penelitian 

mengenai Pengembangan Kompetensi Orientasi dan Mobilitas bagi Guru di SLB 

X Gorontalo. Uraian yang akan disajikan dalam bab ini terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu: kesimpulan dan rekomendasi. 

 

A. Kesimpulan  

1. Kondisi Objektif Kompetensi O&M yang Dimiliki Guru SLB 

Sebagian besar guru SLB dengan kualifikasi pendidikan bukan dari 

Pendidikan Khusus masih memiliki kompetensi orientasi dan mobilitas yang 

rendah dari standar kompotensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru 

SLB, meskipun sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama. Pada 

umumnya pemahaman guru-guru SLB tersebut hanya sampai pada orientasi 

dan mobilitas adalah mata pelajaran yang dikhususkan untuk anak tunanetra, 

tanpa memahami secara jelas mengenai konsep dasar dan juga praktik 

orientasi dan mobilitas.  

2. Analisis Kebutuhan yang Dibutuhkan dalam Pemenuhan Kompetensi O&M 

bagi Guru SLB. 

Kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh guru-guru SLB tersebut, 

dimulai dari: a) pemahaman mengenai konsep dasar orientasi dan mobilitas, b) 

prinsip dan penggunanaan komponen-komponen orientasi, serta c) 

keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh guru ketika berada di lingkungan 

yang sama dengan anak tunanetra, yakni teknik pendamping awas.  

3. Rumusan Program Pengembangan Kompetensi O&M bagi Guru SLB 

Program pengembangan orientasi dan mobilitas dalam penelitian ini 

secara khusus mengemas tiga aspek kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang guru SLB, yaitu: a) aspek pengetahuan, merupakan aspek yang 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan konseptual mengenai orientasi 

dan mobilitas bagi guru, b) aspek keterampilan, merupakan aspek yang 

bertujuan mengembangkan keterampilan orientasi dan mobilitas bagi guru, 
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dan c) aspek sikap, merupakan aspek yang bertujuan untuk mengembangkan 

pandangan dan sikap guru terhadap pentingnya orientasi dan mobilitas di 

dalam dan di luar pembelajaran.  

4. Keterlaksanaan Program Pengembangan Kompetensi O&M bagi Guru SLB 

Terdapat pengembangan kompetensi orientasi dan mobilitas yang 

dialami guru setelah mengikuti program pengembangan kompetensi orientasi 

dan mobilitas ini. Pengembangan kompetensi yang terjadi dapat terlihat 

dengan adanya peningkatan kompetensi yang dialami guru sebelum dan 

sesudah kegiatan pelatihan dilaksanakan. Pada aspek pengetahuan, guru telah 

mendapatkan pemahaman mengenai konsep dasar orientasi serta sedikit materi 

mengenai prinsip dan komponen-komponen orientasi. Sedangkan pada aspek 

keterampilan, guru sudah mempunyai pemahaman mengenai cara yang harus 

dilakukan ketika ia berperan menjadi pendamping awas bagi tunanetra. 

Sehingga, dengan adanya pemahaman dan keterampilan baru yang dimiliki 

oleh guru ini juga memberikan dampak yang positif pada sikap terutama 

terhadap pandangan mereka tentang penggunaan orientasi dan mobilitas pada 

semua aktivitas yang ada di sekolah. Selain itu, program ini juga telah 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar guru-guru SLB terhadap orientasi 

dan mobiltas. 

 

B. Implikasi 

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa program pengembangan 

kompetensi orientasi dan mobilitas bagi guru SLB ini juga berimplikasi bukan 

saja terhadap guru akan tetapi terhadap kelembagaan baik itu sekolah (SLB) 

maupun Dinas Pendidikan. Program pengembangan kompetensi orientasi dan 

mobilitas guru perlu dilakukan secara periodik dan sistematik melalui kegiatan-

kegiatan pengembangan kompetensi guru baik yang diadakan oleh pemerintah 

maupun swadaya sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang 

terintegrasi dalam kegiatan supervisi oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah. 

Selain itu, implikasi manfaat lain yang bisa diperoleh yaitu: 
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1. Program dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi dalam implementasi 

profesionalisme guru untuk meningkatkan kompetensi orientasi dan mobilitas 

guru SLB demi terwujudnya pendidikan yang bermutu di sekolah.  

2. Sebagai alternatif solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dijumpai pada 

pelaksanaan implementasi profesionalisme dan pembinaan kinerja guru SLB. 

 

C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan rekomendasi yang 

diberikan oleh peneliti: 

1. Bagi guru: diharapkan guru terus mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensinya dalam pemahaman orientasi dan mobilitas agar dapat 

memberikan pembelajaran yang tepat dan sesuai melalui pembiasaan-

pembiasaan yang dapat dilakukan dalam aktivitas sekolah baik di dalam 

pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran.  

2. Bagi Sekolah Luar Biasa (SLB), karena SLB merupakan pusat pengembangan 

pembelajaran dan Pendidikan Khusus, khususnya dalam orientasi dan 

mobilitas, maka diharapkan sekolah mempunyai program berdasarkan 

kebutuhan guru yang dilaksanakan secara periodik dalam pengembangan 

orientasi dan mobilitas bagi guru, anak tunanetra, dan orang tua.  

3. Bagi Dinas Pendidikan; karena kompetensi orientasi dan mobilitas wajib 

dimiliki oleh guru yang mengajar di SLB, khususnya untuk guru yang 

mengajar anak tunanetra, maka diharapkan Dinas Pendidikan memasukkan 

program khusus kompetensi orientasi dan mobilitas dalam melakukan 

supervisi terhadap kompetensi orientasi dan mobilitas yang dimiliki guru-guru 

SLB dan membuat satu program pengembangan kompetensi yang dilakukan 

melalui pelatihan/diklat maupun MGMP untuk meningkatkan kompetensi 

guru guna mewujudkan pendidikan yang bermutu.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, karena kompetensi orientasi dan mobilitas ini 

merupakan kajian keilmuan Pendidikan Khusus yang belum banyak dikaji 

oleh akademisi Pendidikan Khusus, maka diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat melanjutkan kegiatan penelitian yang belum sempat dilakukan oleh 
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peneliti terutama dalam hal menambah durasi waktu pelatihan terutama pada 

praktik keterampilan orientasi dan mobilitas. Selain itu, peneliti selanjutnya 

juga diharapkan dapat mengembangkan sebuah program dengan topik kajian 

O&M yang lebih luas lagi. Sehingga, program tersebut tidak hanya bisa 

digunakan untuk pengembangan kompetensi guru saja, tetapi juga untuk orang 

tua dan masyarakat pada umumnya.  


