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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan temuan dan pembahasan hasil 

penelitian yang telah diuraikan dibab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

5.1.1 Kesimpulan Umum 

Pada  hasil penelitian dan pembahasannya, maka disimpulkan 

dengan adanya sebuah  pengembangan pendekatan matematika realistik 

pada kemampuan operasi  penjumlahan pada peserta didik tunarungu, dapat 

memberikan efektifitas terhadap kemampuan operasi hitung penjumlahan 

pada peserta didik tunarungu kelas III SDLB Negeri Cicendo Bandung. 

Tahapan ini terlihat setelah diberikan perlakuan menggunakan 

pengembangan pendekatan matematika realistik diperoleh peningkatan 

kemampuan peserta didik dalam operasi hitung penjumlahan.  

        5.1.2 Kesimpulan Khusus 

Secara lebih khusus, peneliti dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan  hasil penelitian  sebagai berikut : 

1. Kondisi objektif  kemampuan operasi hitung penjumlahan pada 

peserta didik tunarungu  diperoleh melalui asesmen akademik yang 

berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan  kepada 8 peserta didik 

dibuktikan skor yang diperoleh rendah. Hasil analisis peserta didik 

kelas III SDLB, yang seharusnya memiliki kemampuan dalam 

melakukan penjumlahan bilangan 1- 50, namun setelah dianalisis 

ternyata peserta didik memiliki kesulitan dalam operasi hitung 

penjumlahan pada tahapan konkrit sehingga peserta didik kesulitan 

dalam mengerjakan persoalan yang diberikan.  
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2. Kondisi objektif  pembelajaran operasi hitung penjumlahan 

berdasarkan hasil pengamatan, guru  sudah mengupayakan berbagai 

hal untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pembelajaran, seperti 

menggunakan media pembelajaran namun perolehan skor peserta 

didik masih rendah. Pembelajaran berpusat kepada guru serta 

penggunaan berbagai  media pembelajaran. Pada saat aktivitas 

pembelajaran seperti kegiatan inti,  kurang mencerminkan kegiatan 

pembelajaran pengalaman langsung dan konkrit serta menjabarkan 

proses kegiatan pembelajaran secara spesifik   

3. Tahapan selanjutnya diperlukan sebuah pengembangan pendekatan 

matematika realistik pada kemampuan operasi hitung penjumahan 

pada peserta didik tunarungu yang tersusun dan terencana sesuai 

dengan hasil asesmen dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

pembelajaran tunarungu. Rancangan pengembangan pendekatan 

matematika realistik ini diharapkan memberikan efektifitas dalam 

kemampuan operasi hitung penjumlahan pada peserta didik tunarungu 

4. Pengembangan pendekatan matematika realistik dirancang dan 

disusun dengan expert judgmen dengan menggunakan desaign 

Research and Development (R&D), dengan  melakukan uji coba 

efektifitas pengembangan pendekatan matematika realistik pada 

peserta didik tunarungu dan Pengumpulan data dilakukan secara 

berurutan dalam pengumpulan datanya. Data yang diambil baik data 

kualitatif maupun data kuantitatif. Setiap peserta didik  terdapat 

peningkatan skor  yang diperoleh peserta didik setelah diberikan 

perlakuan dengan  pengembangan pendekatan matematika realistik 

menunjukkan adanya efeltifitas kemampuan operasi hitung 

penjumlahan melalui pengembangan pendekatan matematika realistik 

pada peserta didik tunarungu kelas III SDLB Negeri Cicendo 

Bandung 
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5.2 Rekomendasi  

 Hasil  penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan adanya efektifitas 

kemampuan operasi hitung penjumlahan melalui pengembangan pendekatan 

matematika realistik pada peserta didik tunarungu, selanjutnya peneliti 

merekomendasikan beberapa hal yang dapat digunakan antara lain: 

a) Bagi guru 

1. Pembelajaran harus mencerminkan kegiatan yang berbasis pengalaman 

langsung atau konkrit dengan kegiatan berlangsung secara spesifik, rinci 

dan terurut (task analisis) dengan memperhatikan prinsip pembelajaran 

bagi peserta didik tunarungu 

2. Guru dapat menggunakan pengembangan pendekatan matematika realistik 

ini dalam kemampuan operasi hitung penjumlahan pada peserta didik 

tunarungu dengan berdasarkan hasil asesmen untuk pembelajaran yang 

lebih optimal. 

b) Bagi peneliti  

 Hasil penelitian menunjukkan pengembangan pendekatan 

matematika realistik memberikan efektifitas terhadap kemampuan operasi 

hitung penjumlahan pada peserta didik tunarungu sehingga dapat 

digunakan oleh peneliti selanjutnya. Saat pelaksanaan ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan seperti karakter dari subjek yang sesuai pada  

penelitian ini. Jika  kriteria atau kondisinya berbeda diharapkan untuk 

selanjutnya melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan 

dan potensi peserta didik yang disesuaikan dengan prinsip pembelajaran 

peserta didik.
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