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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus pelaksanaan 

tindakan  serta berdasarkan seluruh pembahasan analisis yang telah 

dilakukan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

audio visual dapat meningkatkan pemahaman konsep warna primer bagi anak 

tunagrahita sedang. Adapun secara khususnya pembelajaran warna 

menggunakan media audio visual dapat : 

1. Meningkatkan minat belajar sehingga siswa tidak merasa cepat bosan. 

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber belajar secara optimal 

3. Meningkatkan aktifitas siswa ketika berhubungan dengan benda –benda di 

sekitarnya. 

4. Menghilangkan verbalisme tentang warna. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka dalam 

pembelajaran yang bersifat abstrak disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik/Pihak Guru 

Penggunaan Media audo visual merupakan salah satu media yang 

dapat menunjang belajar siswa tunagrahita dalam meningkatkan 

pemahaman warna primer. Karena dalam penggunaan media audio visual 

dapat membantu mengkongkritkan sesuatu yang abstrak sehingga 
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verbalisme dapat dihilangkan. Dengan demikian, diharapkan bagi para 

pendidik agar dapat menerapkan media audio visual dalam  meningkatkan 

pemahaman warna primer pada setiap murid tunagrahita ringan di kelas II 

SDLB. 

2. Lembaga Terkait 

Diharapkan dapat memberikan dukungan dan bimbingan dari pihak-

pihak terkait dan berkompeten agar dapat meningkatkan pendayagunaan 

media belajar secara optimal dalam meningkatkan pemahaman warna 

primer, salah satunya memahami warna primer yang harus dikuasai anak 

tunagrahita. Pengembangan pemahaman warna primer tersebut, dengan 

cara mencoba menerapkan media audio visual dengan permainan interaktif 

untuk meningkatkan pemahaman warna primer anak tunagrahita kelas II. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berkenan untuk mengangkat kembali permasalahan 

yang sama  yaitu penerapan media audio visual untuk meningkatkan 

pemahaman warna primer anak tunagrahita dengan instrumen yang lebih 

banyak dan lebih bervariatif lagi, sehingga dapat memberikan gambaran 

yang lebih baik dan dapat menemukan penemuan baru yang dapat 

melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. 

     



66 
 

 
 
 
Moh.Taufiqurrahman, 2012 
Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Pemahaman Warna Primer 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 
 
 

 

 


