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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

mengambil kesimpulan: 

1. Proses pembelajaran aplikasi pembelajaran metode word square  di SLB C1 

Panti Asih Pakem Sleman dengan menyesuaikan langkah-langkah, antara lain:1) 

Guru menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi ajar. 2) Guru  membuat 

soal kata-kata di lembar kertas disertai  dengan gambar dan warna tulisan. 3) 

Kemudian guru memperkenalkan contohnya. 4) Guru mempersilahkan  anak-

anak untuk mengarsir huruf  sesuai Jawaban. 5) Memberikan Point penilaian 

dalam setiap jawaban. Selain itu, Alat bantu atau media cukup mendukung dalam 

penerapan metode pembelajaran dengan baik.  

2. Faktor yang mendukung word square di SLB C1 Panti Asih Pakem, antara lain: 

1) kesiapan siswa  2)Kondisi Anak  3) Kesiapan Guru  4) Media (fasilitas, sarana 

dan prasarana)  5) Buku Referensi Perpustakaan 6) Dukungan Orang Tua (Wali 

Murid). Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: 1) Faktor internal, yaitu 

keadaan siswa yang kurang normal terkait dengan intelegentce (kecerdasan) 

memiliki kecerdasan diatas rata-rata (sedang) serta kondisi anak sendiri. 2) 

Faktor eksternal, yaitu perhatian pemerintah setempat dan keadaan orang tua 

yang kurang memperhatikan. Hal ini disebabkan karena  yang paling banyak 

banyak menanggung beban anak disebabkan ketuna grahitaan. 
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3. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar mengajar anak di SLB C1 “Panti 

Asih Pakem” Sleman di usahakan, antara lain: 1) Metode bermain 2) Bernyanyi  

3) Metode Bermain Kata-Kata. Sedangkan-upaya guru dalam pembelajaran di 

kelas berjalan dengan lancar, antara lain: 1) guru memotivasi siswa 2) 

mempersiapkan RPP 3) Guru berupaya mengamati anak dalam belajar 4) Guru 

memanfaatkan fasilitas. 

 

B. SARAN  

Dalam rangka memberikan sumbangan  khasanah  ilmu pengetahuan dari 

hasil penelitian dan juga ide-ide berkenaan dengan metode word square bagi 

anak tuna grahita,  penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran bagu guru SLB C1 Pakem 

         Kepada lembaga Pendidikan SLB C1 Panti Asih Pakem di harapkan 

dapat mengembangkan dan mengevaluasi secara progresif pelaksanaan 

pembelajaran metode word square dan mengaplikasikannya kedalam materi 

pelajaran lain. sehingga sekolah ini dapat terus berkembang dengan lebih 

baik. Guru juga memotivasi siswa dalam belajar dengan metode yang 

variatif. 

2. Saran untuk siswa 

  Siswa disarankan  untuk lebih tekun dalam belajar. Walaupun siswa 

memiliki keterbelakangan mental, tidak mustahil bagi mereka untuk belajar 

huruf  dan juga kata-kata dalam pembelajaran ilmu pengetahuan agama. 
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Siswa juga disarankan untuk belajar membaca dan menulis. Karena dengan 

menulis otak akan mudah untuk mengingat huruf.  Selain itu, siswa di 

harapkan lebih  giat untuk mengenal dan membaca tulisan di sekolah maupun 

di luar sekolah untuk melatih daya ingat mereka. 

 




