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 BAB 6 

PENUTUP  

6.01. Kesimpulan  

 Berdasarkan dengan hasil analisis data serta pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima yaitu 

ada hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada 

orangtua dengan anak berkebutuhan khusus. Semakin tinggi tingkat dukungan sosial 

maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dan begitu juga sebaliknya.   

6.02. Saran  

 Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus  

Bagi orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus diharapkan untuk 

bisa mengembangkan sikap keterbukaan dengan lingkungan sosialnya terkait 

kondisi anaknya sehingga lebih bisa merasakan dukungan dari orang lain, dapat 

menerima kondisi anak dengan apa adannya. 

2. Bagi keluarga ataupun kerabat dari para orangtua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus  

Bagi keluarga, teman-teman, ataupun kerabat dari para orangtua dengan 

anak berkebutuhan khusus alangkah lebih baik untuk memberikan dukungan 

sosial berupa dukungan penghargaan seperti memberikan penilaian yang 

positif dan menghargai, dukungan emosional dengan memberikan perhatian 
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serta kepedulian, dukungan nyata (instrumental) dengan siap membantu saat 

membutuhkan, dukungan informasi seperti nasehat dan informasi yang tepat 

terkait anak berkebutuhan khusus, dan dukungan persahabatan dengan 

menghabiskan waktu bersama. 

3. Bagi peneliti selanjutnya   

Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti hubungan antara dukungan sosial 

dengan penerimaan diri pada orangtua dengan anak berkebutuhan khusus, 

sebaiknya dapat lebih bervariasi dalam mencari faktor-faktor lain selain 

dukungan sosial. Misalnya saja seperti psychological well-being atau yang 

lainnya. 
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