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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

metode pengumpulan data wawancara dan observasi kepada ketiga 

subjek tentang stres dan coping pada ibu yang memiliki anak disleksia 

dalam kehidupan mereka, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ketiga subjek memiliki intensitas tinggi pada stressor yang 

bersumber dari keluarga dan masyarakat.  

2. Gejala stres paling sering muncul dari ketiga subjek adalah gejala 

stres emosional.  

3. Terdapat kesamaan intensitas yang sedang pada stressor internal 

pada diri ketiga subjek.  

4. terdapat kesamaan intensitas yang rendah terhadap munculnya gejala 

kognitif dari ketiga subjek.  

5. Subjek 1 lebih fokus menggunakan coping self control, planful 

problem solving dan seeking social support. Stressor yang paling 

tinggi pada subjek adalah stressor yang bersumber dari keluarga dan 

juga masyarakat sedangkan gejala stres yang paling sering muncul 

adalah gejala stres emosi.  

6. Subyek 2 lebih fokus menggunakan coping self control, escape-

avoidance,  confrontive coping, dan seeking social support. Stressor 

yang paling tinggi pada diri subjek adalah stressor yang bersumber 
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dari keluarga dan masyarakat sedangkan gejala stres yang paling 

sering muncul adalah gejala stres emosi. 

7. Subyek 3 lebih fokus menggunakan coping escape-avoidance dan  

confrontive coping. Stressor yang paling tinggi pada diri subjek 

adalah stressor yang bersumber dari keluarga dan masyarakat 

sedangkan gejala stres yang paling sering muncul adalah gejala stres 

emosi. 

 

B. Saran 

1. Bagi ibu dengan anak disleksia 

Ketika ibu dihadapkan dengan gejala-gejala anak disleksia 

seperti kesulitan membaca, sulit mengingat, menghindar dari 

kegiatan belajar dan sulit berkonsentrasi diharapkan segera 

membawa anak untuk diperiksakan kepada psikolog. Apabila anak 

didiagnosa menyandang disleksia, ibu disarankan untuk membawa 

anak mengikuti terapi. Untuk menanggulangi masalah disekolah 

terutama pada guru, ibu disarankan untuk datang ke sekolah dengan 

membawa informasi guna mengedukasi pihak terkait di sekolah agar 

anak mendapatkan penanganan yang tepat. 

Ibu disarankan untuk mengembangkan potensi anak dibidang 

non-akademis guna menumbuhkan kepercayaan diri pada anak 

sehingga anak dapat lebih mudah untuk mengatasi permasalahan 

sehari-hari yang terjadi di rumah maupun di sekolah. Secara tidak 

langsung kondisi ini akan membuat stres ibu berkurang.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema ini diharapkan 

dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam 

memudahkan proses penelitian-penelitian selanjutnya.  

  


