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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

 Metode pembelajaran yang digunakan di TBM Helicopter Gobook 

Maos adalah metode bermain, artinya pembelajaran disana sangat 

santai namun tetap tidak mengurangi nilai estetika dari sebuah edukasi. 

Namun metode bermain bukanlah metode yang mutlak diterapkan oleh 

taman bacaan helicopter, sampai saat ini pun taman bacaan tersebut 

masih mencari-cari metode yang tepat untuk diterapkan kepada anak-

anak. 

 Metode yang digunakan kurang efektif karena metode tersebut 

bukan menjadi metode utama di TBM Helicopter Gobook Maos.  

Metode bermain hanya efektif diterapkan pada anak-anak. Sedangkan 

metode ini belum dapat menjangkau para penyandang disabilitas karena 

adanya keterbatasan fisik. 

 Penanganan isu pendidikan, disbilitas serta pendidikan inklusi 

memang harus lebih giat lagi digalakan agar stigma-stigma kurang baik 

di masyarakat mengenai disabilitas ini tidak lagi dengan stigma yang 

negatif terhadap para penyandang disabilitas. Inklusi saat ini dirasa 

sebuah penerapan sistem pendidikan yang dikatakan baik bagi semua, 
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dari sisi penyandang disabilitas program inklusi tersebut berguna untuk 

menumbuhkan mental serta proses sosialisasi mereka di tengah-tengah 

masyarakat, serta bagi orang-orang yang bukan penyandang disabilitas 

dapat melihat mereka sebagai bagian dari mereka yang memiliki 

keunikan dan bakat tersendiri terlepas dari adanya kekurangan fisik 

yang mereka hadapi. 

 Kekurangan akses buku yang disukai anak-anak serta kesesuaian 

umur mereka merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh 

penyelenggara pendidikan non formal seperti taman bacaan masyarakat 

ini. Perlunya peran aktif semua pihak untuk lebih peka dalam melihat 

ini semua. Jangan biarkan penyelenggara pendidikan non formal seperti 

taman bacaan masyarakat ini seperti dibiarkan berjalan sendiri tanpa 

adanya perhatian. Disini peran aktif pemerintah, masyarakat serta 

orang-orang yang masih peduli dengan dunia pendidikan sangat 

diharapkan demi kemajuan bersama dan demi pendidikan Indonesia 

yang lebih baik lagi kedepannya. Pendidikan yang adil dan merata bagi 

semua pihak tanpa memandang ras, suku, agama dan juga keterbatasan 

fisik, dalam hal pendidikan kita semua memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang layak. 

B. Saran  

Dari hasil riset, serta hasil produksi film dilapangan, penulis 

memberikan beberapa saran yaitu : 
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1. Diharapkan taman bacaan masyarakat helicopter gobook maos 

segera menemukan satu formula metode yang bisa mengakomodir 

semua orang yang berada dibawah naungan taman bacaan 

helicopter dengan adil dan rata. 

2. Penambahan buku-buku yang disukai anak-anak, untuk 

menumbuhkan budaya literasi sejak dini kepada anak-anak yang 

bernaung di taman bacaan masyarakat helicopter gobook maos. 

3. Peran serta aktif pihak pemerintah atau pun lembaga-lembaga 

terkait mengenai isu disabilitas, anak-anak korban bullying atau 

pun yang putus sekolah dengan berbagai faktor latar belakang. 

Untuk dicariakn solusi bersama yang bisa menguntungkan semua 

pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


