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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan secara umum dari  keseluruhan proses penelitian, 

peneliti berpendapat bahwa penelitian ini telah mencapai tujuannya, yakni 

menciptakan media kartu gambar isyarat untuk meningkatkan kemampuan 

kosakata siswa tunarungu tingkat dasar di SLB Kota Cimahi. Secara lebih 

spesifik, penelitian ini memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut ini: 

Pertama, berdasarkan studi awal mengenai kemampuan kosakata 

siswa tunaurngu tingkat dasar masih tergolong rendah, kosakata yang 

didapatkan siswa umumnya berasal dari bahasa ibu dan bahasa yang 

berkembang di lingkungan siswa tunarungu. Implikasi yang didapatkan dari 

rendahnya kemampuan kosakata tunarungu tingkat dasar mempengaruhi 

kehidupan siswa baik secara reseptif maupun ekspresif, seperti prestasi belajar 

serta keterampilan berbahasa, interaksi dan komunikasi yang cenderung 

rendah. Salah satu hal yang memlatar belakangi fenomena tersebut adalah 

penggunaan media pembelajaran yang kurang sesuai digunakan guru. 

Kedua, media yang efektif digunakan guru untuk meningkatkan 

kosakata adalah media gambar diam berupa kartu gambar, media ini biasa 

digunakan untuk siswa tunarungu diberbagai jenjang, karena gambar dapat 

merepresentasikan hal yang abstrak bagi siswa, berpijak berdasarkan hal 

tersebut maka, meda yang dibutuhkan siswa tunarungu berupa media gambar 

diam yang memuat gambar secara real, namun dibutuhkan penegasan dari pola 

kartu sehingga penguasaan kosakata siswa bertambah dengan 

mempertimbangkna criteria pembuatan media yang baik, seperti bentuk, 

ukuran, warna, dll. 

Ketiga, pengembangan media pembelajaran yang diciptakan 

peneliti berorientasi keada pengembangan media kartu gambar isyarat yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa tunarungu dalam upaya meningkatkan 

kemampuan kosakatanya. Pola gambar isyarat yang terdapat pada kartu 
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bertujuan untuk meningkatkan kosakata siswa sehingga mengurangi 

verbalisme, dengan adanya pola tersebut dapat memperkaya kosakata yang 

bermakna bagi siswa tunarungu.  Tampilan konvensional disertai dengan pola 

permainan dalam pembelajarannya diprioritaskan untuk mencitrakan pola 

belajar yang menyenangkan dimana hal ini dapat mempengaruhi psikologis 

positif pada kegiatan belajar. 

Keempat, secara konseptual dan konstektual pengembangan media 

ini dapat diterima dengan perubahan kea rah penyempurnaan dengan 

memperhatikan pertimbangan produksi, pertimbangan peserta didik, 

pertimbangan isi (kurikulum) dan pertimbangan guru, sehingga secara konten 

media ini representatif dijadikan media pembelajaran khusus untuk siswa 

tunarungu dan memiliki kekuatan isi ang berhubungan dengan kurikulum , 

sehingga tidak keluar dari aspek-aspek pembelajaran yang dibutuhkan. 

Kelima, melalui uji efektivitas pengembangan media  didapatkan 

fakta bahwa pengembangan kartu gambar isyarat ini berpengaruh dalam 

meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata siswa tunarungu tingkat dasar 

yang menjadi subjek  penelitian dalam penelitian ini, hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan skor pre tes dan post test  yang secara keseluruhan ada 

dikisaran 10-17 dengan selisih peningkatan sebesar 7 point. 

Adapun kelebihan media pengembangan dalam penelitian ini 

adalah mampu meningkatkan penguasaan kosakata, minat siswa sehingga 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kosakata, membangun atmosfir 

pembelajaran yang menyenangkan dan mampu membuat siswa merasa nyaman 

sehingga siswa mampu mengekplorasi diri dalam belajar, sedangkan 

kelemahan dari media ini adalah belum mampu meningkatkan kemampuan  

siswa secara progresif  yang dilatarbelakangi oleh kepentingan dari waktu 

penelitian, sehingga kondusifitas dari peneliti selanjutnya dibutuhkan, selain itu 

penyempurnaan dari media diperlukan untuk menunjang  penelitian yang lebih 

baik. 
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B. Rekomendasi 

Penggunaan media merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran 

setiap siswa karena berperan pula sebagai pembantu keberhasilan, pencapaian 

materi belajar dan pengajaran. Dalam penelitian ini pengembangan media kartu 

gambar isyarat merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan 

penguasaan kosakata siswa tunarungu, dengan adanya media ini  

pembelajaranpun menjadi hal yang menyenangkan, berdasarkan penelitian di 

lapangan, rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Pihak Sekolah dan Guru 

Mengacu pada keberhasilan penelitian, pengembangan media kartu 

gambar isyarat ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai media 

pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, karena dimanfaatkan 

untuk menyampaikan materi pelajaran, melatih kosakata untuk mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa tunarungu. 

 Guru dapat termotivasi untuk mengadakan inovasi-inovasi 

pembelajaran menggunakan media ini dengan pola-pola permainan yang 

beragam 

2. Bagi Orang Tua 

Pengembangan media kartu gambar isyarat dapat menjadi acuan untuk 

menimbulkan dan memotivasi minat belajar anak dalam meningkatkan 

kosakata di rumah, dengan bimbingan yang baik membawa arahan dan 

kontribusi positif serta progresif  bagi perkembangan siswa  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan media kartu gambar 

isyarat, dengan ragam yang berbeda dan kemampuan kosakata siswa 

tunarungu, sehingga penelitian selanjutnya merupakan penyempurnaan 

dari penelitian-penelitian yang sudah ada. 

 


