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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang komunikasi peserta 

didik deafblind dengan guru dan teman sebaya pada saat proses pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi peserta didik deafblind dengan guru maupun teman 

sebayanya secara ekspresif menggunakan metode bahasa isyarat. Akan tetapi tidak 

semua peserta didik deafblind mampu berisyarat secara mandiri, ada dua dari lima 

subjek yang menggunakan metode isyarat tangan dibawah tangan sebagai komunikasi 

mereka. Berdasarkan hasil observasi di lapangan komunikasi reseptif peserta didik 

deafblind nampak lebih baik dibandingkan dengan ekspresifnya. Komunikasi reseptif 

mereka terlihat saat mereka paham atau tidak paham dengan apa yang gurunya 

instruksikan, saat mereka paham mereka akan langsung melakukan apa yang gurunya 

instruksikan. Namun apabila mereka tidak memahami apa yang gurunya sampaikan 

maka tidak akan ada respon yang mereka tunjukkan. Ketika peserta didik deafblind 

tidak mampu mengisyaratkan apa yang ingin mereka ungkapkan, maka mereka 

mengekspresikannya dengan sentuhan, gerak-gerik, dan mimik wajah.  

Faktor yang mempengaruhi komunikasi peserta didik deafblind dengan guru 

dan teman sebaya secara internal berdasarkan kepada kegiatan yang mereka senangi, 

kesehatan, suasana hati, dan motivasi diri. Adapun secara eksternal faktor yang 

mempengaruhi komunikasi peserta didik deafblind dengan guru dan teman sebayanya  

bergantung pada stimulus yang diberikan oleh guru dan keaktifan guru dalam 

menciptakan suatu proses pembelajaran yang komunikatif bagi semua.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa 

rekomendasi yang akan diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran bagi pihak sekolah untuk 

menerapkan program pengembangan komunikasi secara menyeluruh bagi 

peserta didik deafblind agar komunikasi peserta didik deafblind bisa lebih 

berkembang secara optimal terutama pada saat proses pembelajaran.  

 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk lebih 

mengembangkan komunikasi peserta didik deafblind dengan guru dan teman 

sebaya pada saat proses pembelajaran. Peserta didik yang cenderung pasif agar 

lebih dilibatkan dalam setiap proses komunikasi yang terjalin saat proses 

pembelajaran. Guru pun bisa membuat suatu kegiatan dimana peserta didik 

deafblind yang kemampuan komunikasinya sudah baik untuk dapat membantu 

teman sebayanya dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga akan terjalin 

komunikasi diantara mereka. Suasana pembelajaran yang komunikatif pun harus 

selalu diciptakan bagi peserta didik deafblind dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya agar 

menindaklanjuti hasil penelitian terkait komunikasi peserta didik deafblind di 

sekolah, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait program 

pengembangan komunikasi yang ada di sekolah. 


