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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Pendidikan dini yang diberikan untuk anak adalah hal yang sangat penting 

khususnya untuk autisme yang masih banyak orang tua hanya mempercayakan hanya 

kepada sekolah/ terapi. Yang seharusnya peran dan stimulus orang tua sangatlah penting 

dalam pembentukan edukasi autisme mengenai bentuk dan warna. Ditambah dengan 

media terapi dalam pelatihan kontak mata autisme masih terasa belum menarik perhatian 

autisme. Sehingga proses pendidikan autisme tidak efektif. 

 Dengan hasil riset dari orang – orang yang berperna di sekolah berkebutuhan 

khusus mengatakan bahwa stimulus orang tua sangat penting dalam perkembangan 

motorik autisme maka dengan media ini dapat semakin mendekatkan orang tua dan anak 

dengan mengembangkan edukasi bentuk dan warna menjadi 5 bentuk metode seperti 

melakukan pemutaran warna untuk mencocokkan warna, belajar menjahit dan mengenal 

hewan – hewan, belajar untuk menyusun hal – hal yang repetisi seperti puzzle, belajar 

untuk mengikuti arah sesuai dengan warnanya, belajar mencocokkan bentuk. Media yang 

berdekatan dengan permainan ini dapat membantu kinerja anak untuk semakin 

bersemangat dan semakin efektif dalam edukasinya. 

 Pendidikan mereka haruslah imbang antara penanaman ilmu dan juga pelatihan 

saraf motorik khsuusnya media yang mampu memberikan semangat dan hal yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan autisme. Sehingga media pendidikan yang kreatif dan 

inovatif menggabungkan antara edukasi pelatihan saraf motorik mengenai bentuk dan 

warna dan permainan yang akan mengembangkan semangat autisme sehingga mampu  

bermanfaat bagi mereka.  

5.2. Saran 

 Melalui gerakan kampanye sosial perancangan media interaktif edukasi diharapkan 

mutu pendidikan autisme dapat lebih baik, selain itu gerakan ini juga bertujuan untuk 

melatih saraf motorik anak autisme dimana seperti yang sudah kita ketahui, saraf motorik 

anak autisme tidak secepat anak normal pada umumnya. Kelangsungan kehidupan 

autisme ke depannya di luar edukasi bentuk dan warna khususnya dalam perkembangan 

kemandiriannya harus lebih dipertimbangkan dan diperhatikan lagi edukasi yang perlu 

diberikan kepada mereka, sehingga edukasi yang diberikan dapat secara efektif berguna 
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dalam kehidupannya ke depan, tidak mengalami pembedaan dari orang disekitarnya. 

Sehingga diharapkan generasi anak autisme kedepan juga memiliki kesempatan yang 

sama untuk mencapai cita-cita mereka seperti anak normal pada umumnya.    

 


	1pembuka all in makalah print
	2BAB I - V buat plagscan
	3dafpus terbaru plag scan
	4lampiran

