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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Berbagai macam faktor yang  mempengaruhi perkembangan 

subyek mulai faktor genetik, proses kehamilan hingga pasca 

melahirkan . Kondisi psikologi yang tertekan dengan keadaan 

lingkungannya menjadikan sang ibunda panik dalam kondisi demikian.  

Dalam hal ini, pada perkembangannya subyek belum mencapai target 

yang semestinya tercapai pada seusianya.  

      Namun orangtua memberikan layanan terbaik untuk subyek dengan 

memberikan terapi wicara dan disekolahkan disekolah regular 

KBTKIT Al-Uswah 02 yana diyakini dapat  memahami kondisinya 

dan memberikan penerimaan positif kepada subyek. Hal-hal demikian 

yang dilakukan orangtua berharap dapat membantu proses penanganan 

yan sedang dialami subyek sekarang.  

       Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan orangtua maka telah 

didapatkan hasil yang mengarah pada kemajuan subyek. Yakni 

manfaat utama terapi yang telah dilakukan maupun disekolahkan 

disekolah reguler. Dalam berinteraksi subyek cukup baik mulai 

berinteraksi dengan guru maupun temannya. Beberapa hal positif dari 

interaksi ini adalah a ) subyek dapat berinteraksi dengan temannya ( 

bercerita dengan bahasa terbatas tapi meningkat)  b) subyek dapat 

bermain dan bercanda dengan teman-temannya c) bentuk komunikasi 
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subyek bervariasi mulai hanya sekedar bertanya singkat menegur 

bakan berbicara dengan kalimat pendek maupun panjang. Disisi lain 

subyek dapat mengucapkan kalimat secara utu dn benar ketika subyek 

ditatah hal ini merupakan hal positif  d) Perkembangan bahasa subyek 

dari awal sampai dengan akhir dipandang positif dan dapat naik TK A 

e ) orangtua puas apa yang dilakukan dengan peningkatan 

perkembangan bahasa subyek.   

B. Saran 

       Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka 

peneliti mempunyai beberapa saran yang disampaikan : 

1. Bagi orangtua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi anak 

yang mengalami gangguan pada fase perkembangan bahasa dan 

wicara. Berkenaan dengan upaya untuk memahami permasalahan 

dalam kebutuhan psikologi anak yang mengalami gangguan pada fase 

perkembangan bahasa dan wicara yang semakin kompleks maka 

sejalan dengan perkembangannya maka diperlukan perlakuan-

perlakuan yang mendukung untuk mengembangkan perkembangan 

bahasa. 

2. Bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menggugah kesadaran bersama untuk lebih peduli terhadap 

tumbuh kembang anak-anak terutama pada mereka anak-anak 

mengalami gangguan pada fase perkembangannya. Pada hakekatnya 



79 

 

mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan agar tercipta 

pribadi yang baik dan sehat. 

3. Untuk kepentingan ilmiah diharapkan ada kelanjutan penelitian 

sehingga perkembangan ilmu lebih berkembang. Dan bagi peneliti 

selanjutnnya yang akan melakukan dalam bidang yang sama dengan 

penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi positif untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 

Alangkah baiknya peneliti selanjutnya menggunakan pengumpulan 

data yang lebih kompleks sehingga hasil jauh lebih sempurna.   




