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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan bina 

diri pada anak IDD di SLB Pelita Ilmu Semarang adalah: 

a. Peran orangtua.  

Individu yang mempunyai kemampuan bina diri yang tinggi adalah 

individu yang orangtuanya dapat menerima secara positif.  

b. Usia 

Individu akan berusaha melepaskan diri dari orangtuanya, dalam hal ini 

berarti individu cenderung tidak akan meminta bantuan kepada orang 

lain dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.  

c. Pendidikan  

Pendidikan yang dialami oleh individu tidak harus berasal dari sekolah 

atau pendidikan formal, akan tetapi bisa juga berasal dari luar sekolah 

atau non formal. Pendidikan ini secara tidak langsung telah membawa 

individu kepada suatu bentuk suatu usaha dari lingkungan keluarganya 

ke dalam kelompok teman sebayanya sehingga terlihat adanya 

kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tenyata 

semakin tinggi kemandirian seseorang.  

 

Bagan 5. 
Kemampuan Bina Diri Antar Subyek 
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d. Interaksi sosial  

Individu yang mempunyai kemampuan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan baik akan 

mendukung perilaku yang bertanggung jawab dan mampu 

menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi pihak sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh siswa – siswi dengan 

menambahkan jam mata pelajaran bina diri di sekolah, karena pada 

dasarnya, kemampuan terpenting yang harus dimiliki oleh anak – anak 

berkebutuhan khusus adalah kemampuan bina diri.  

 

2. Bagi guru 

Pihak guru diharapakan dapat mendorong dan membimbing tiap 

siswa – siswi untuk dapat meningkatkan kemampuan bina diri yang 

dimiliki oleh tiap siswa – siswi, misalnya setiap hari guru mempunyai 

inisiatif untuk membuat suatu rancangan program bina diri pada tiap 

siswa – siswinya sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bina 

diri yang dimiliki oleh tiap siswa – siswi di kelas. 
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3. Bagi orangtua 

Peneliti menyarankan hendaknya para orangtua lebih 

memperhatikan anak dan meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan 

anak, sehingga orangtua dapat mengarahkan dan membimbing anak 

jika anak sedang menghadapi kesulitan dalam hal bina diri, serta para 

orangtua diharapkan dapat mengajarkan kemampuan bina diri yang 

harus dimiliki oleh anak agar anak kelak menjadi anak yang mandiri 

dan tidak tergantung pada orang lain. 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

dalam penelitian selanjutnya dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 

pada anak IDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


