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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa media kartu kata bergambar yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menulis kata yang terdiri dari dua suku kata dengan 

susunan huruf yang benar pada anak tunagrahita ringan memberikan dampak 

positif pada target behavior yang dinginkan.  

Kemampuan awal menulis kata yang terdiri dari dua suku kata dengan susunan 

huruf yang benar pada anak tunagrahita ringan (MR) sebelum diberikan intervensi 

masih belum optimal dimana persentase mean level pada kondisi baseline-1 (A-1) 

rendah. Setelah intervensi diberikan dengan menggunakan media kartu kata 

bergambar menunjukkan hasil bahwa kemampuan menulis kata yang terdiri dari 

dua suku kata dengan susunan huruf yang benar pada anak tunagrahita ringan 

meningkat. Hal ini didasarkan dengan adanya peningkatan hasil mean level pada 

kondisi baseline-1 (A-1) ke kondisi baseline-2 (A-2).  

Perubahan yang terjadi setelah anak diberikan intervensi yaitu anak mampu 

menulis kata yang terdiri dari dua suku kata berbentuk VKVK, KVKV, KVKVK, 

KVKKV, dan KVKKVK dengan susunan huruf yang benar. Kegiatan belajar 

menggunakan media kartu kata bergambar ini memberikan efek baik dalam 

pembelajaran akademik terutama dalam kemampuan menulis mengeja 

(memproduksi urutan huruf yang benar dalam bentuk ucapan maupun tulisan). 

Mampu menulis dengan susunan huruf yang benar akan terhindar dari penulisan 

kata yang tidak bermakna sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi, 

rumusan masalah dalam penelitian ini terjawab bahwa media kartu kata 

bergambar berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan menulis kata pada 

anak tunagrahita ringan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti mengajukan saran yaitu 

kepada: 

1. Pihak guru 

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh media 

kartu kata bergambar untuk meningkatkan kemampuan menulis kata pada anak 

tunagrahita ringan ini berhasil, maka peneliti menyarankan agar media kartu kata 

bergambar dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran di kelas untuk 

membantu anak meningkatkan kemampuan menulis kata dengan susunan huruf 

yang benar. Guru dapat mengembangkan kurikulum yang ada disekolah dengan 

menyertakan media kartu kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan 

menulis. Jika ingin membuat kartu kata bergambar untuk subjek yang berbeda, 

harus disesuaikan dengan kondisi anak berdasarkan hasil asesmen terlebih dahulu. 

2. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini mengungkapkan pengaruh media kartu kata bergambar untuk 

meningkatkan kemampuan menulis kata pada anak tunagrahita ringan kelas 4 

SDLB. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada subjek yang 

lainnya dengan karakteristik dan permasalahan yang beragam, karena penelitian 

ini hanya berlaku untuk subjek dalam penelitian ini yang didasarkan dengan 

kondisi subjek dan berdasarkan huruf-huruf yang sering ditemukan kesalahan 

dalam penulisannya.  

 


