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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan 

media komik digital dalam meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan pada 

anak tunarungu di kelas VII SLBN 2 Centra PK-PLK Kota Cimahi, maka penulis 

mencoba untuk menarik beberapa simpulan dan memberikan beberapa 

rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk beberapa pihak di masa yang akan 

datang. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan memahami isi bacaan pada anak tunarungu di kelas VII SLBN 

2 Centra PK-PLK Kota Cimahi masih rendah, oleh karena itu perlu adanya 

upaya peningkatan kemampuan memahami isi bacaan. 

2. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk media komik digital 

yang dapat diakses dengan menggunakan smartphone. Materi yang terdapat 

dalam komik digital adalah tentang Mahapatih Gajah Mada, terdapat tes 

evaluasi yang dikerjakan secara individu sebagai pengukur keberhasilan 

dalam memahami isi materi komik digital meliputi pertanyaan dengan 

rumus 5W+1H. Sebelum diterapkan pada anak tunarungu, media komik 

digital divalidasi oleh beberapa ahli dan direvisi agar media komik digital 

yang diimplementasikan pada anak tunarungu layak digunakan. 

3. Anak memiliki nilai rata-rata di atas KKM setelah menggunakan media 

komik digital, sehingga dapat dikatakan bahwa media komik digital cocok 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan pada 

anak tunarungu di kelas VII SLBN 2 Centra PK-PLK Kota Cimahi. 
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5.2 Rekomendasi 

1. Bagi guru  

Media komik digital yang berjudul Mahapatih Gajah Mada dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran bagi anak tunarungu di kelas VII SLBN 2 

Centra PK-PLK Kota Cimahi.  

2. Bagi penelitian selanjutnya  

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan media 

komik digital yang tidak tergantung pada koneksi internet. 

b. Penelitian dan pengembangan komik digital selanjutnya diharapkan 

dapat memberikan wadah tersendiri bagi komik bertemakan edukasi baik 

berupa website maupun aplikasi sehingga tidak tercampur dengan komik 

beraliran lain.  

c. Bagi peneliti lain, dapat dilanjutkan pada populasi yang lebih luas dengan 

jangka waktu yang lebih lama sehingga hasil yang diperoleh lebih 

maksimal.  

 


