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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari hasil pengolahan data dan pengalaman penulis ketika 

melaksanakan pembelajaran membaca cermat prosa fiksi dengan menggunakan 

pendekatan analitis di kelas XI SMALB Negeri Cicendo di jalan Cicendo No. 2 

Kota Bandung. Peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Permasalahan kasus FPG dan NAJ pada tahap baseline tingkat pemahamannya 

baru memahami 1 tokoh protagonis dari 4 tokoh yang ditanyakan, dan 2 tokoh 

antagonis dari 4 tokoh yang dibahas. Kedua kasus tersebut belum mencapai 

batas lulus yang telah ditetapkan yaitu minimal menjawab 3 tokoh dari 4 tokoh 

yang ditanyakan (mencapai nilai 6), untuk itu perlu diintervensi. 

2. Pendekatan analitis dibantu media VCD, gambar tokoh dan kartu kalimat 

dapat mempermudah FPG dan NAJ memahami tokoh protagonis dan 

antagonis melalui proses membaca yang berulang-ulang sehingga 

meningkatkan pemahaman FPG dan NAJ pada prosa fiksi yang dibacanya. 

Hasil intervensi FPG mencapai nilai 8 dan NAJ memperoleh nilai 6. Kedua 

kasus tersebut mencapai batas lulus yang telah ditetapkan (6,0). 

3. Upaya guru dalam mengatasi permasalahan membaca cermat prosa fiksi 

menganalisis tokoh protagonis dan tokoh antagonis diantaranya: (a) cara guru 

memulai pembelajaran dari tahap yang mudah sampai dengan yang sulit, (b) 

adanya sumber pembelajaran dengan perpustakaan keliling, serta orangtua 

dalam pengadaan buku cerita. 



 

 

61 

B. Rekomendasi  

1. Guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang konkrit yakni bisa 

dilihat, didengar, dan dilakukan. Karena penggunaan media yang kongkrit 

daya serap anak tunarungu dalam membaca cermat hasilnya tinggi, dan media 

yang berupa teks saja hasilnya rendah. 

2. Agar sekolah menyiapkan media yang lebih konkrit untuk memahami materi 

prosa fiksi yang dibaca dalam tahap membaca cermat. 

3. Anak tunarungu agar memiliki pengalaman apresiasi sastra maka diadakan 

lomba membaca prosa fiksi atau lomba dongeng. 

4. Untuk menumbuhkan budaya membaca pada anak tunarungu maka pihak 

sekolah berupaya melengkapi buku-buku bacaan prosa fiksi, serta ada petugas 

khusus yang mengelola perpustakaan. 

5. Penelitian ini perlu penyempurnaan dan dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya dengan pengolahan data melalui statistik parametrik. 


