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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, subjek penelitian yang berumur 13-15 

tahun telah mampu hidup menurut harapan keluarga dan komunitasnya dan telah 

mampu bertindak dengan cara-cara yang baik. Dengan demikian, profil 

perkembangan moral ketiga subjek penelitian  yaitu MR, NR dan SD 

dikategorikan pada tingkat II (moralitas konvensional) dan telah berada pada 

tahap 3. 

Subjek penelitian berusia 14 tahun telah mampu menaati peraturan-

peraturan yang ditetapkan dilingkungan (sekolah), mampu menghormati 

otoritasnya, dan telah mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai 

pribadi yang baik. Dengan demikian, profil perkembangan moral subjek 

penelitian berusia 14 tahun dikategorikan pada tingkat II (moralitas 

konvensional) dan telah berada pada tahap 4. 

Subjek penelitian berusia 15 tahun perkembangan moralnya dapat 

dikategorikan pada tingkat II (moralitas konvensional) tetapi belum mampu 

memelihara tatanan sosial (tahap 4), khususnya dalam menaati peraturan yang 

ditetapkan dilingkungan (sekolah) dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang 

pribadi yang baik. 

Subjek penelitian berusia 13 tahun perkembangan moralnya dapat 

dikategorikan pada tingkat II (moralitas konvensional) tetapi belum mampu 
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memelihara tatanan sosial (tahap 4), khususnya dalam menaati peraturan dan 

menghormati otoritasnya. 

Keterlambatan perkembangan moral berkaitan dengan rendahnya 

kemampuan berbahasa subjek penelitian yang berusia 13 dan 15 tahun. Dengan 

demikian, kemampuan berbahasa memiliki hubungan nyata dengan tahap 

perkembangan moral.   

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai profil perkembangan moral siswa 

tunarungu usia 13-15 tahun di SLB-B Kota Bandung. Penulis merekomendasikan 

kepada:  

1.  Kepala Sekolah, khususnya untuk mengarahkan guru agar materi atau bahan 

pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan moral untuk MR sebaiknya 

menggunakan bahan-bahan belajar (kurikulum untuk sekolah regular) yang sama 

dengan anak mendengar, sedangkan materi pelajaran pendidikan moral untuk 

NR harus disesuikan dengan tingkat perkembangan bahasanya.  

2.  Guru dalam memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan moral 

kepada SD dan NR sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang konkrit dan 

keteladan, khususnya dalam memberikan pengalaman belajar mengenai menjaga 

kehormatan keluarga, cita-cita keluarga, berbuat dan bertindak yang baik, 

mengenalkan alasan-alasan mengapa harus mengikuti hukum atau aturan yang 

berlaku, meghormati orang lain, menanamkan pentingnya melakukan kewajiban. 

 

 



 

104 

 

 

 

 


