
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa metode simultaneous prompting efektif untuk 

meningkatkan kemampuan bantu diri dalam memasang pembalut pada remaja 

putri dengan intellectual disability kategori berat. Hal ini terbukti dari perolehan 

skor baseline I, intervensi, baseline II, dan follow up yang menunjukkan 

peningkatan keterampilan subjek dalam memasang pembalut ke celana dalam. 

Tampak adanya peningkatan skor keterampilan memasang pembalut pada 

subjek dengan intellectual disability kategori berat, dari delapan tahap 

keterampilan memasang pembalut terjadi peningkatan kemampuan subjek pada 

semua tahapan yaitu membalik celana dalam dan menyiapkan bagian tengah 

celana dalam untuk ditempel pembalut, membuka bungkus pembalut, menarik 

lapisan yang melindungi bagian perekat dibagian belakang pembalut, 

menempelkan pembalut pada bagian tengah celana dalam, menarik lapisan yang 

melindungi bagian perekat dibagian sayap, melipat bagian sayap ke belakang dan 

menempelkan pada celana dalam, membalik celana dalam yang sudah terpasang 

pembalut, dan membuang bungkus pembalut ke tempat sampah. Dalam penelitian 

ini tidak memperhitungan kerapian saat memasang pembalut, khususnya pada saat 

menempelkan bagian sayap pembalut ke celana dalam bagian luar. Metode 

simultaneous prompting dapat meningkatkan keterampilan memasang pembalut 

yang merupakan salah satu dari keterampilan bantu diri. Dengan demikian, 

metode simultaneous prompting ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan yang berhubungan dengan bantu diri. 

 

 

 



Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka saran yang diajukan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Subjek 

Subjek diharapkan belajar mengenal berbagai model celana dalam 

yang digunakan oleh perempuan, sehingga subjek tidak kebingungan saat 

memasang pembalut pada celana dalam dengan berbagai model. 

 

2. Bagi Orangtua 

Orangtua dapat menggunakan metode simultaneous prompting untuk 

mengajarkan keterampilan bantu diri yang lainya pada anak, khususnya anak 

dengan intellectual disability. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya, sebelum memberikan pelatihan keterampilan 

memasang pembalut kepada individu dengan intellectual disability sebaiknya 

memberikan latihan motorik halus terlebih dahulu, mengingat individu dengan 

intellectual disability memiliki masalah dengan motoriknya. 

 


