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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh mengenai 

penerapan metode drill dengan media sempoa untuk meningkatkan 

keterampilan operasi hitung pengurangan pada anak tunarungu kelas 2 di SLB 

Negeri Citeureup Cimahi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Penerapan 

metode drill dengan media sempoa dapat meningkatkan keterampilan operasi 

hitung pengurangan pada anak tunarungu kelas 2 di SLB Negeri Citeureup 

Cimahi dilihat dari kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah penerapan 

metode tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan mean level tahap 

baseline-1(A1) sebesar 30%, meningkat pada tahap intervensi yang mean 

levelnya sebesar 65% dan mean level tahap baseline-2 (A2) sebesar 86.66%. 

Penerapan metode drill dengan media sempoa membuktikan dapat 

membantu dalam tujuan pembelajaran khususnya dalam penelitian ini adalah 

keterampilan operasi hitung pengurangan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan 

metode drill dengan media sempoa dapat meningkatkan keterampilan operasi 

hitung pengurangan pada subjek SS, maka peneliti mengajukan beberapa 

rekomendasi, antara lain: 

1. Bagi Guru 

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa penerapan metode drill 

dengan media sempoa memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan 

keterampilan operasi hitung pengurangan pada anak tunarungu. Peneliti 

merekomendasikan kepada guru yang memiliki karakteristik siswa yang 

sama dengan penelitian ini, metode drill ini dapat dijadikan salah satu 

alternatif dalam meningkatkan keterampilan operasi hitung pengurangan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang ingin mengembangkan metode drill lebih jauh, 

diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dengan sampel 

yang lebih representatif sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. 


