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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Peneliti membagi bagian ini menjadi dua bagian. Pada bagian kesimpulan, 

peneliti merangkum hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan guna 

mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Pada bagian saran, 

peneliti juga memberikan masukan yang dapat bermanfaat dan ditujukan kepada 

akademisi lain, guru baru, dan kepada SMPLB Pangudi Luhur Jakarta sebagai 

referensi penelitian di masa depan.  

 

6.1 Kesimpulan  

 Proses komunikasi yang dilakukan oleh guru dan siswa penyandang 

tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur memiliki keunikan dibanding proses 

komunikasi yang biasa terjadi pada kegiatan pembelajaran bagi penyadang 

disabilitas tunarungu di sekolah luar biasa lainnya. Biasanya proses komunikasi 

dengan siswa penyandang disablitas tunarungu menitikberatkan pada penggunaan 

bahasa isyarat sebagai sarana penyampaian berbagai pesan baik dalam kegiatan 

pembelajaran maupun dalam keseharian. Hal tersebut dilakukan karena 

keterbatasan indera pendengaran yang memegang peranan penting dalam kegiatan 

komunikasi, namun hal berbeda justru diterapkan oleh SMPLB Pangudi Luhur 

Jakarta.  

 Proses komunikasi secara verbal dengan penggunaan kata-kata sangat yang 

disampaikan baik secara lisan maupun tulisan ditekankan pada kegiatan 

pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta. Penggunaan bahasa isyarat baku 
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melalui gerakan tangan tidak diperbolehkan ketika berkomunikasi di SMPLB 

Pangudi Luhur, baik oleh guru maupun siswa penyandang tunarungu. Hal tersebut 

bertujuan untuk melatih siswa penyandang tunarungu terbiasa berbicara selayaknya 

individu normal pada umumnya ketika berada ditengah masyarakat. Ketika 

berkomunikasi, guru tidak hanya aktif sebagai komunikator yang menjelaskan 

berbagai materi pelajaran kepada siswa, akan tetapi siswa juga aktif berkomunikasi 

menyampaikan berbagai pendapat atau mengkritisi materi yang disampaikan guru. 

Berbagai kegiatan tanya jawab dan diskusi dilaksanakan ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut bertujuan guna melatih kemampuan 

komunikasi, berbahasa, dan memperbanyak kosakata siswa penyandang disabiltas 

tunarungu sehingga dapat berkomunikasi lebih baik lagi dengan masyarakat 

lainnya.  

 Akan tetapi tidak setiap siswa penyandang tunarungu mau ikut aktif 

berkomunikasi ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Unsur 

kepribadian dan keinginan untuk aktif bersuara memberikan pengaruh besar pada 

keaktifan komunikasi di kelas. Dalam penelitian ini, Helen dan Alim merupakan 

gambaran dari siswa-siswi yang dinilai guru aktif di kelas untuk menjawab 

pertanyaan atau memulai pembicaraan, dikarenakan mereka mempunyai 

keberanian dan keinginan untuk mengungkapkan pendapat dengan orang lain 

 Dalam proses komunikasi, penyampaian pesan yang dilakukan oleh guru 

secara lisan dengan memperhatikan penggunaan bahasa, kalimat, dan kosakata 

yang sederhana. Jika pesan menggunakan bahasa yang bertele-tele, kalimat yang 

rumit atau kosakata yang terdengar mirip tapi memiliki arti yang berbeda, maka 
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akan membuat siswa penyandang tunarungu mengalami kebingungan dan kesulitan 

dalam memahami maksud pesan. Selain itu, guru juga harus menyampaikan pesan 

secara perlahan dengan pengucapan bibir yang jelas dan suara yang lantang. Hal 

tersebut dikarenakan ketika menerima pesan, siswa penyandang disabilitas 

memaksimalkan penggunaan indera penglihatan dan sisa pendengaran, siswa 

membaca gerak bibir guru yang kemudian akan disesuaikan dengan getaran dari 

bunyi ujaran yang berhasil ditangkap oleh sisa pendengaran siswa melalui alat 

bantu dengar.  

 Dalam penelitian ini, peneliti juga berhasil menemukan adanya pertukaran 

pesan non-verbal yang digunakan baik oleh guru kepada siswa maupun antar siswa 

ketika kegiatan komunikasi berlangsung. Pesan non-verbal yang disampaikan oleh 

guru dan siswa penyandang tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta berbentuk 

isyarat umum namun bersifat unik yang digunakan secara spontan saat kegiatan 

komunikasi berlangsung. Biasanya, isyarat umum ini berupa gerakan tangan dan 

ekspresi wajah digunakan untuk memperjelas pesan verbal yang disampaikan. 

Isyarat umum yang sering digunakan dalam berkomunikasi antara guru dan siswa 

penyandang tunarungu secara terus menerus akan  membentuk sebuah kesamaan 

makna atas isyarat. Hal tersebut tentu akan semakin memperlancar proses 

komunikasi antara guru dan siswa.   

 Ketika menyampaikan pesan, guru juga menggunakan tulisan, gambar, dan 

peragaan secara fisik atau demonstrasi.  Ketiga hal tersebut digunakan sebagai 

saluran atau media komunikasi mempermudah pemahaman siswa akan pesan atau 

informasi yang disampaikan. Dikarenakan siswa penyandang disablitas tunarungu 
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sulit untuk memahami sebuah informasi secara baik jika guru hanya memberikan 

penjelasan secara panjang lebar melalui kata-kata.  

 Pesan yang disampaikan oleh guru tidak selalu dapat dipahami oleh siswa 

penyandang tunarungu. Gangguan fisiologis dan gangguan semantik memiliki 

peran besar dalam menghalangi proses penyampaian pesan dari guru kepada siswa. 

Jika pada saat berkomunikasi siswa tidak memberikan umpan balik yang sesuai 

atau siswa meminta penjelasan ulang, maka guru secara langsung akan melakukan 

pengulangan pesan. Pengulangan pesan dilakukan beberapa kali dengan 

menggunakan beberapa penjelasan yang berbeda sampai siswa memahami betul 

makna pesan yang disampaikan.  

 Pengalaman seorang guru dalam berkomunikasi berperan penting pada 

akurasi terhadap pemahaman pesan dari siswa penyandang tunarungu. Pengalaman 

ini tidak terbentuk dalam semalam, akan tetapi melalui proses interaksi selama 

bertahun-tahun. Berbagai pengalaman tersebut melatih guru untuk mampu 

beradaptasi dengan kemampuan komunikasi siswa penyandang tunarungu dan 

sabar dalam memahami pesan yang disampaikan. Hal tersebut juga secara langsung 

memperbesar bidang pengalaman (field of experience) baik dari guru ataupun siswa 

sehingga proses komunikasi dapat berjalan lebih baik lagi. 

 

6.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti agar bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam 

pendidikan khusus bagi penyandang tunarungu. Kondisi keterbatasan pendengaran 
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yang dialami oleh siswa berdampak pada proses penerimaan pesan yang 

disampaikan, terkadang pesan yang disampaikan ditanggapi berbeda oleh siswa. 

Hal tersebut tentu juga menjadi kesulitan tersendiri baik bagi orang lain maupun 

bagi guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan adanya gambaran dan 

penjelasan yang mendalam mengenai proses komunikasi yang berlangsung antara 

guru dan siswa penyandang tunarungu secara lebih sederhana, peneliti berharap 

dapat membantu guru baru untuk mengetahui dan memahami berbagai kendala 

mungkin yang terjadi ketika berkomunikasi dengan siswa penyandang tunarungu.  

 Peneliti juga berharap pada penelitian selanjutnya mampu menganalisis dan 

memberikan gambaran terkait dengan proses komunikasi yang terjadi antara guru 

dan siswa penyandang tunarungu pada tingkat kehilangan pendengaran yang berat 

dan sedang, sehingga dapat menghasilkan perbedaan proses komunikasi diantara 

ketiganya beserta gangguan yang dihadapi. Selain itu, peneliti memiliki saran untuk 

SLB/B Pangudi Luhur khususnya bagi guru-guru di SMPLB untuk selalu 

memberikan terapi wicara secara berkelanjutan dengan siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung agar kemampuan komunikasi siswa penyandang 

tunarungu semakin terasah sehingga kegiatan komunikasi dapat berjalan dengan 

lebih baik lagi. 


