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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 Simpulan Tentang Produk  

Berdasarkan penelitian dan pengembangan metode dan media pembelajaran 

baru untuk penguasaan kosakata benda berbasis augmented reality yang sudah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produk media pembelajaran berbasis Augmented Reality yang dirancang berhasil 

membantu siswa tunarungu dalam penguasaan kosakata benda. Media 

pembelajaran memanfaatkan teknologi Augmented Reality berbasis android 

menggunakan buku media marker AR yang dilengkapi panduan penggunaannya 

dan menyajikan fitur-fitur untuk mengasah kemampuan, dapat menumbuhkan 

daya ingat siswa, dan dapat mengajak siswa untuk ikut serta aktif berkontribusi 

dalam pembelajaran, memberikan alternatif media pembelajaran untuk 

mengenal dan melihat kosakata benda secara realtime.  

2. Kemampuan penguasaan kosakata bagi siswa tunarungu berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa analisis pada metode baru Fun PECS 

and Games (FPG) berbasis Augmented Reality dapat meningkatkan 

penguasaan kosakata benda bagi siswa tunarungu. Peningkatkan kosakata dapat 

dilihat dari perbedaan hasil dengan menggunakan independent sample test 

menghasilkan nilai sig.= 0,746 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau 

(0,746>0,05). Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil penguasaan 

kosakata benda siswa tunarungu. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan metode pembelajaran baru Fun PECS and Games (FPG) 
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berbasis Augmented Reality membuktikan keberhasilan dapat meningkatkan 

penguasaan kosakata benda bagi siswa tunarungu. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Fun PECS and Games 

(FPG) berbasis Augmented Reality efektif untuk penguasaan kosakata benda 

bagi siswa tunarungu. Hal ini dilihat dari perolehan pretest pada kelas kontrol 

sebesar 47,00 dan pada posttest pada kelas eksperimen sebesar 91,00. Hal ini 

berarti penggunaan metode baru yang dikembangkan dinyatakan efektif untuk 

penguasaan kosakata benda bagi siswa tunarungu, dan terbukti paling tinggi 

dengan Δ kenaikan capaian pembelajaran yang dihasilkan sebesar = 44, dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima. 

 Saran Pemanfaatan Produk 

Adapun beberapa saran pemanfaatan produk pengembangan media 

pembelajaran, antara lain: 

1. Metode pembelajaran, media pembelajaran, dan buku media dapat dimanfaatkan 

dan diterapkan oleh guru disekolah sebagai salah satu solusi untuk membantu 

penguasaan kosakata benda sekitar bagi siswa tunarungu. 

2. Media dapat dikembangkan lagi pada mata pelajaran yang lain, agar dapat 

memotivasi dan membantu siswa tunarungu dalam proses pembelajaran dikelas.  

3. Aplikasi dapat dimanfaatkan sebagai penunjang untuk membantu orangtua siswa 

tunarungu dalam proses belajar diluar sekolah. 

4. Penelitian ini masih terbatas pada dua sekolah yang ada di kota dan kabupaten 

di provinsi Gorontalo, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam 

skala yang lebih besar dan diperluas pada beberapa sekolah yang ada diprovinsi 
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lain sehingga dapat melihat kebermanfaatan metode Fun PECS and Games 

(FPG) dan media pembelajaran penguasaan kosakata benda berbasis augmented 

reality pada sekolah lain. 

 Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Media pembelajaran yang dikembangkan masih memiliki beberapa 

kekurangan dan keterbatasan, untuk pengembangan selanjutnya maka disarankan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Produk media pembelajaran ini dapat dilakukan desiminasi dalam bentuk hak 

cipta, publikasi karya dengan penerapan produk di berbagai SLB bagi siswa 

tunarungu dan publikasi melalui jurnal penelitian. 

2. Produk media pembelajaran ini diharapkan tersedianya fitur tambahan untuk 

diskusi atau chating antara guru dan siswa secara online agar dapat memudahkan 

apabila media pembelajaran digunakan pada saat diluat sekolah. 

3. Tersedianya fitur untuk mengenal Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) untuk 

menunjang siswa tunarungu dan berbagai macam kosakata benda sekitar yang 

lebih banyak.  

4. Adanya fitur report grafik perkembangan siswa tunarungu untuk dapat 

mengevaluasi dan mengetahui tingkat penguasaan kosakata benda siswa yang 

dikonversi melalui sms gateway yang ditujukan ke orangtua siswa dan adanya 

fitur untuk dibagikan ke sosial media. 

5. Adanya fitur tambahan untuk mengenal huruf-huruf Hijaiyah bagi siswa 

tunarungu. 

 


