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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa 

penelitian mengenai konsep, membangun dan implementasi media pembelajaran 

untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu menghasilkan beberapa kesimpulan 

diantaranya: 

1. Dalam merancang dan membangun media untuk anak berkebutuhan khusus 

tunarungu harus memperhatikan karakteristik anak dari segi visual, 

kemampuan bahasa dan kesulitan lainnya yang dialami anak berkebutuhan 

khusus tunarungu. Serta karakteristik media yang digunakan, terkait dengan 

konten yang ada dalam media seperti jenis tulisan, ukuran tulisan, kualitas 

video, suara, animasi, warna dan gambar yang digunakan, serta kecepatan 

peralihan dari satu ilustrasi ke ilustrasi lain. Media pembelajaran yang telah 

dirancang, dibangun dan diimplementasikan terbukti cocok dan memberikan 

dampak positif, terlihat dari nilai yang diperoleh siswa sangat baik, rata-rata 

durasi fokus siswa dalam menggunakan media sangat tinggi, presepsi siswa 

mengenai desain media dan perasaan emosional siswa pada saat maupun 

setelah menggunakan media pembelajaran sangat positif. 

2. Hal yang penting selama mengimplementasikan media pembelajaran kepada 

anak berkebutuhan khusus yaitu memberikan bimbingan serta arahan di semua 

tahapan pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunarungu dikarenakan siswa 

tidak mendengar, keterbatasan bahasa, kurang bisa mengoperasikan komputer 

dan terutama pada saat mempelajari materi tidak adanya kesalahan konsep 

yang diterima oleh siswa.  

3. Tanggapan siswa mengenai media pembelajaran yang peneliti kembangkan 

sangatlah positif dan secara keseluruhan mereka senang menggunakan media 

pembelajaran.  
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud 

memberikan saran atau rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti: 

1. Bagi sekolah 

a. Diadakannya pelatihan komputer secara rutin bagi anak berkebutuhan 

khusus tunarungu sehingga mereka yang tidak mempunyai sarana 

komputer di rumah juga dapat memiliki kemampuan yang sama dalam 

menggunakan komputer. 

b. Selama proses pembelajaran diharapkan selalu menggunakan bahasa 

isyarat SIBI agar kemampuan berisyarat mereka lebih baik sekaligus 

melatih mereka berkomunikasi dengan isyarat yang dianjurkan oleh 

pemerintah. 

2. Bagi pemerintah 

a. Seluruh sekolah untuk anak berkebutuhan khusus lebih diperhatikan 

kembali, khususnya fasilitas, seperti alat dan sumber belajar sehingga yang 

dapat memudahkan mereka dalam proses pembelajaran. 

b. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan media pembelajaran, agar 

tugas guru sedikit lebih dipermudah dan lebih fokus untuk menyiapkan 

administrasi dan mendidik siswa. 

c. Pemerintah hendaknya lebih peka terhadap keberadaan anak berkebutuhan 

khusus terutama dalam hal kesulitan dalam pengembangan diri anak.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh 

pengembangan media dengan menggunakan model pembelajaran untuk 

memberikan materi bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu. 

b. Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam 

pengembangan media khususnya pada tahapan collaborative exchange 

yang mengharuskan siswa berdiskusi dan membagikan informasi lewat 

media terkait dengan materi yang telah anak pelajari. Tetapi dalam 

pengembangan tahapan tersebut juga harus mempertimbangkan 

kemampuan bahasa dan isyarat siswa serta kemampuan siswa dalam 

menggunakan teknologi komputer. Peneliti mengharapkan peneliti 
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selanjutnya mampu memperbaiki keterbatasan peneliti atau dapat 

mengembangkan media visual yang inovatif lainnya karena masih 

minimnya media untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah.  


