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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap keempat subjek, peneliti dapat 

menyimpulkan : 

1. Karakter yang dimiliki oleh semua subjek adalah mau belajar dan mencari 

alternatif usaha yang lain.  

2. Support system subjek dalam penelitian ini paling banyak adalah suami subjek 

dan anak kandung subjek. Selain itu ada dua subjek yang didukung oleh Ibu dan 

Ibu mertua subjek.  

3. Bantuan profesional yang didapatkan oleh semua subjek adalah terapis dan 

pihak sekolah.  

4. Semua subjek berpendidikan tinggi. Dua subjek berpendidikan S1 dan dua 

subjek berpendidikan S2. Kondisi ekonomi semua subjek menengah ke atas.  

5. Semua subjek berkonsultasi dan bekerjasama dengan para ahli, memberikan 

akses terapi, mengajar subjek berbahasa dengan berbagai metode, serta 

mencari informasi. 

6. Terapi yang paling banyak diberikan adalah terapi okupasi, wicara, dan 

perilaku. Hanya subjek HM yang memberikan akses terapi social thinking untuk 

anak subjek.  

B. Saran 

1. Saran Umum 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar peran Ayah 

dalam kemampuan bahasa ekspresif verbal lebih ditingkatkan dengan 

harapan kemampuan bahasa ekspresif verbal anak dapat berkembang 

maksimal. 

2. Saran Khusus 

a. Ibu 

1) Subjek AI 

a) Menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengajarkan kemampuan 

bahasa kepada AI di rumah.  



 

 

b) Lebih tegas dan disiplin dalam mengajak anggota keluarga untuk 

berkomunikasi verbal dengan AI. 

2) Subjek AL 

a) Menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengajarkan kemampuan 

bahasa kepada anak di rumah.  

b) Melibatkan Ayah AL dalam proses AL belajar bahasa. 

3) Subjek F 

Bekerjasama dengan sekolah dalam membuat IEP untuk F khusus aspek 

bahasa. 

4) Subjek A 

a) Bekerjasama dengan sekolah dalam membuat IEP untuk A khusus aspek 

bahasa. 

b) Bergabung dengan group parenting. 

2. Sekolah dan Lembaga Psikologi 

 Peneliti menyarankan agar pihak sekolah dan lembaga psikologi 

meningkatkan kerjasama dengan significant others subjek terutama Ibu. 

3. Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengambil responden 

penelitian selain Ibu, misalnya Ayah, agar dapat memperkaya hasil penelitian.  


