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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran mind map dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman anak tunarungu. Hal tersebut dapat dilihat 

dari skor pre-test pada anak tunarungu setelah diberikan perlakuan metode 

mind map dalam pembelajaran membaca pemahaman mengalami peningkatan 

pada saat post-test. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji wilcoxon  yang 

menujukkan bahwa Jhitung = Jtabel  yaitu 0 = 0, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Peningkatan kemampuan membaca pemahaman diukur dari kriteria indikator 

yang telah disusun, dinataranya yaitu menjelaskan pengertian dari perilaku 

jujur dan tidak jujur, membedakan perilaku jujur dan tidak jujur, 

mengemukakan penyebab berperilaku jujur dan tidak jujur, mengemukakan 

dampak positif dari perilaku jujur, dan mengemukakan dampak negatif dari 

perilaku tidak jujur.  

Metode mind map berbasis visual sehingga sangat mendukung 

pembelajaran bagi siswa tunarungu yang dikatakan merupakan insan visual. 

Metode mind map dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

anak tunarungu,  karena dengan menggunakan metode ini anak akan lebih 

tertarik dan lebih termotivasi untuk menggali informasi dalam sebuah 

teks/bacaan .  Jika anak sudah tertarik maka diharapkan kemampuan membaca 

pemahaman akan meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan membaca 

pemahaman, maka anak akan dapat lebih mudah menggali informasi lebih luas.  

 

B. Rekomendasi 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan membaca pemahaman anak tunarungu, dan bagi pihak-pihak 
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yang tertarik menindak lanjuti hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. 

Adapun beberapa rekomendasi tersebut, diantaranya: 

1. Rekomendasi bagi pihak sekolah dan tenaga pendidik. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pendidik dalam 

menentukan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai guna 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, yang kemudian dapat 

dikembangkan lebih lanjut pada materi dan populasi yang lebih luas di 

sekolah, sehingga pihak sekolah diharapkan dapat melengkapi fasilitas 

belajar guna sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. 

2. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan 

penyempurnaan-penyempurnaan yang lebih baik lagi mengenai metode 

pembelajaran yang lain dalam meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman anak tunarungu dalam pembelajaran membaca cerita, ataupun 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode mind map pada subjek 

dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dapat memberikan 

sumbangsih ilmu yang lebih luas. 

3. Rekomendasi bagi orang tua. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi orang 

tua sebagai pendidik anak ketika di rumah dan dapat memiliki motivasi 

tinggi dalam membuat metode ataupun media pembelajaran lain yang 

menarik.  


