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BAB 5 

SIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN 

 

Bab terakhir pada penelitian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, diskusi 

mengenai hasil yang diperoleh dengan membandingkan dengan penelitian lain dan 

penjelasan mengenai kendala peneliti selama penelitian, dan yang terakhir adalah saran 

yang dapat diberikan peneliti untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam 

penelitian ini. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti hingga 

proses pengolahan data dapat ditarik menjadi beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, 

tingkat parenting self efficacy sebagian besar responden memiliki tingkat parenting 

self efficacy yang bergolong average atau bergolong cukup dalam keyakinan orang 

tua untuk mengasuh dan membesarkan anak serta menjalan perannya sebagai orang 

tua. Kedua, tingginya status ekonomi sosial orang tua, tingkat parenting self 

efficacy yang dimiliki ayah dan ibu akan bergolong above average atau mampu 

dalam mengasuh dan membesarkan anak, kepercayaan diri orang tua yang merasa 

mampu menjalankan perannya tersebut dan keyakinan orang tua bahwa anak 

mereka akan lebih responsive. Ketiga, sebagian besar responden memiliki gaya 

komunikasi bersifat problem family communication. Keempat, semakin tinggi 

pendidikan orang tua maka sebagian besar orang tua tidak memiliki gaya 

pengasuhan demokratis. 

 

5.2 Diskusi 

Pada hasil analisa data mengenai tingkat parenting self efficacy ayah dan 

ibu, sebagian besar responden memiliki tingkat parenting self efficacy yang 

bergolong average atau bergolong cukup dalam keyakinan orang tua untuk 

mengasuh dan membesarkan anak serta menjalan perannya sebagai orang tua, 

dengan persentase tingkat parenting self efficacy ayah sebesar 66,7%, dan tingkat 

parenting self efficacy ibu sebesar 58,8%. Namun persentase tingkat parenting self 
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efficacy pada ibu yang bergolong below average atau kurangnya pengetahuan orang 

tua yang berkaitan dengan cara mengasuh dan membesarkan anak, kurangnya 

kepercayaan diri orang tua yang merasa tidak mampu menjalankan perannya, lebih 

banyak dibandingkan pada ayah, yaitu sebesar 23,5%. Hal tersebut dapat terjadi 

karena ibu lebih sulit dalam hal memperoleh kompentensi dalam parenting anak 

berkebutuhan khusus dibandingkan anak dengan perkembangan normal (Gaitonde, 

2010 dalam Astriamitha, 2012). Selain itu, menurut (MacInnes, 2009 dalam 

Astriamitha, 2012), saat orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus lebih 

banyak mendapatkan tuntutan dan stress karena mereka cenderung memiliki tingkat 

parenting self efficacy yang bergolong rendah atau kurangnya pengetahuan orang 

tua yang berkaitan dengan cara mengasuh dan membesarkan anak, kurangnya 

kepercayaan diri orang tua yang merasa tidak mampu menjalankan perannya, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi orang tua dan anak dalam 

parenting yang penuh tantangan dapat mempengaruhi parenting self efficacy 

(Astriamitha, 2012). 

Berdasarkan hasil analisa tingkat pendidikan orang tua, tingginya tingkat 

parenting self efficacy yang dimiliki ayah dan ibu bergolong above average atau 

mampu dalam mengasuh dan membesarkan anak, kepercayaan diri orang tua yang 

merasa mampu menjalankan perannya tersebut dan keyakinan orang tua bahwa 

anak mereka akan lebih responsive. Hal tersebut sesuai dengan faktor yang 

mempengaruhi parenting, yaitu pendidikan dan pengalaman orang tua. Latar 

belakang pendidikan dan informasi yang didapatkan orang tua tentang cara 

mengasuh anak akan mempengaruhi bagaimana orang tua memberikan pengasuhan 

pada anak (Caldwell, 2004). 

Berdasarkan hasil analisa tingkat status ekonomi sosial orang tua, tingginya 

tingkat status ekonomi sosial orang tua, tingkat parenting self efficacy yang dimiliki 

ayah dan ibu akan bergolong above average atau mampu dalam mengasuh dan 

membesarkan anak, kepercayaan diri orang tua yang merasa mampu menjalankan 

perannya tersebut dan keyakinan orang tua bahwa anak mereka akan lebih 

responsive. Hal tersebut sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

parenting, yaitu kelas sosial ekonomi. Latar belakang kelas sosial ekonomi orang 
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tua mempengaruhi cara pengasuhan yang diterapkan orang tua dalam mengasuh 

anak (Caldwell, 2004). 

Berdasarkan hasil analisa gaya komunikasi orang tua, sebagian besar orang 

tua memiliki gaya komunikasi bersifat problem family communication, yaitu 

sebesar 52,94%. Hal tersebut dapat terjadi berdasarkan kebutuhan berinteraksi yang 

secara sadar ataupun tidak sadar menuntut orang tua untuk mempunyai cara 

tersendiri dalam berinteraksi dengan anak mereka yang berkebutuhan khusus 

(Abidin, 1990 dalam Astriamitha, 2012). 

Berdasarkan hasil analisa tingkat pendidikan orang tua, tingginya 

pendidikan orang tua, sebagian besar orang tua tidak memiliki gaya pengasuhan 

demokratis. Orang tua cenderung memiliki gaya pengasuhan otoriter atau permisif. 

Hal tersebut dapat dikarenakan semikin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka 

semakin banyak informasi yang didapatkan orang tua mengenai nilai moral, 

intelektual, dan cara mengasuh anak yang akan mempengaruhi bagaimana orang 

tua tersebut mempengaruhi pengasuhan yang diberikan kepada anak (Caldwell, 

2004).  

Berdasarkan hasil penelitian orang tua yang memiliki anak berkebutuhan 

khusus dihasilakan dalam tingkat parenting self efficacy bergolong average atau 

bergolong cukup dalam keyakinan orang tua untuk mengasuh dan membesarkan 

anak serta menjalan perannya sebagai orang tua, namun berdasarkan gaya 

pengasuhan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa 

intellectual disability dan language disorder memiliki tipe gaya pengasuhan yang 

sama yaitu otoriter, tetapi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

dengan diagnosa communication disorder, autism spectrum disorder dan attention-

dificip-hyperactivity disorder memiliki tipe gaya pengasuhan yang sama yaitu 

permisif. Lalu gaya komunikasi yang dimiliki orang tua bersifat open family 

communication dihasilkan data berdasarkan anak dengan diagnosa attention-dificip-

hyperactivity, dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan 

diagnosa intellectual disability, communication disorder, language disorder dan 

autism spectrum disorder memiliki gaya komunikasi yang sama bersifat problem 

family communication. Berdasarkan DSM-V bahwa jenis kebutuhan khusus seperti 

intellectual disorder, language disorder, autism spectrum disorder, dan 
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communication disorder memiliki kesamaan karakteristik seperti masalah pada 

bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. 

 

5.3 Saran Teoritis 

 

Penelitian yang dilakukan akan lebih baik menggunakan metodologi 

kuantitatif, agar dapat memperdalam masalah pada saat wawancara dengan orang 

tua dalam hal yang menjadi tantangan dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus.  

Pada penelitian ini, responden yang dipilih adalah sepasang orangua yaitu 

ayah dan ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus usia 5-10 tahun. Pada umur 

tersebut kemungkinan responden telah memiliki skor parenting self efficacy, gaya 

pengasuhan dan gaya komunikasi yang tinggi dikarenakan telah melalui proses 

pembelajaran dan pengalaman yang cukup panjang seiring dengan pertambahan 

usia anaknya. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah dapat ditinjau dari usia anak. Serta dicari alat ukur untuk gaya komunikasi 

yang lebih tepat seperti dimensi yang diukur lebih spesifik atau detil. 

 

5.4 Saran Praktis 

Saran praktis diharapkan orang tua lebih bisa meningkatkan parenting self 

efficacy serta menyesuaikan dan memahami pola asuh serta komunikasi untuk 

dapat memahami dengan baik kondisi anak mereka sebagai anak berkebutuhan 

khusus. Praktisi seperti psikologi, dokter, maupun psikiater untuk lebih baik lagi 

dalam menjelaskan penjelasan mengenai berbagai macam disorder (gangguan), 

serta bahasa yang digunakan oleh praktisi dapat disesuaikan agar dapat di pahami 

dan diterima dengan jelas oleh para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan 

khusus. Sekolah atau klinik juga dapat berkontribusi dengan memfasilitasi 

pelatihan untuk parenting skill atau mengadakan workshop dan education agar 

orangtua dapat memamahi kondisi anak berkebutuhan khusus mengenai 

pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Sekolah atau klinis dapat meningkatkan 

training untuk para guru-guru agar lebih sensitif pada kebutuhan khusus dikelas 

untuk para anak berkebutuhan khusus. 


