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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui penggunaan token 

ekonomi untuk meningkatkan konsentrasi anak tunarungu di SLBN Cicendo. Pengumpula 

data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menceklis kemampuan yang dilakukan oleh 

anak dengan format tes konsentrasi yang terdiri dari 8 butir instrumen. Dari hasil penelitian, 

analisis data yang dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan token ekonomi dapat 

meningkatkan konsentrasi anak tunarungu di SLBN Cicendo, dari hasil tersebut dapat 

dilihat perubahan mean level subjek pada fase baseline-1 (A-1) sebesar 100%, pada fase 

intervensi sebesar 83,33% dan pada baseline-2 (-2) sebesar 100%. Hasil mean level 

membuktikan bahwa penggunaan token ekonomi dapat meningkatkan konsentrasi pada 

anak tunarungu. 

 

B. Implikasi  

Penelitian memiliki implikasi dalam meningkatkan konsentrasi anak tunarungu dalam 

menyelesaikan tugas di sekolah: 

 

1. Bagi Guru 

Penggunaan teknik toke ekonomi dapat membantu guru dalam meningkatkan 

konsentrasi pada peserta didik selama pembelajaran dan selama peserta didik ada 

didalam lingkungan sekolah. Teknik token ekonomi efektif untuk diterapkan pada 

peserta didik karena teknik tersebut memiliki reward sebagai penguat sehingga peserta 

didik termotifasi untuk meningkatkan kosentrasi dalam mengerjakan tugas. 

 

2. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan pertimbangan pihak sekolah 

untuk menggunakan teknik token ekonomi dalam meningkatkan kosentrasi peserta 

didik ketika berada dilingkungan sekolah   dan menjadikan teknik token ekonomi 
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sebagai salah satu tektik yang dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku peserta 

didik di SLBN Cicendo. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan 

penelitian selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian 

dengan menggunakan teknik token ekonomi pada subjek yang lain dengan karakteristik 

anak yang berbeda sehingga data yang digunakan lebih valit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


