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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu memodifikasi metode PECS (Picture 

Exchange Communication System) ke dalam aplikasi multimedia sehingga 

dapat mengembangkan kecakapan komunikasi anak ASD yang diperoleh dari 

kondisi objektif anak, kajian teori serta analis kebutuhan anak. Penelitian ini 

telah berhasil membuat aplikasi multimedia metode PECS memiliki kontribusi 

untuk mengembangkan kecakapan komunikasi anak ASD. Hasil 

pengembangan dari media ini mencakup: Aplikasi multimedia metode PECS, 

buku panduan, tutorial penggunaan aplikasi serta uji coba aplikasi multimedia 

metode PECS. 

 

1. Berdasarkan Kondisi Objektif Anak 

Terdapat 2 subjek penelitian yang mengalami hambatan dalam 

komunikasi (anak ASD non verbal). Usia mereka yang hampir 12 tahun, 

memang tidak sesuai dengan tugas perkembangan anak pada seusianya. 

Hambatan komunikasi yang di alami subjek 1, anak belum mampu 

menyebutkan namanya sendiri, anak belum mampu menirukan kata-kata 

sederhana, anak belum mampu menyebutkan huruf vocal secara 

sederhana, anak belum mampu menyebutkan nama-namanya anggota 

keluarga, anak belum mampu menyebutkan salam dengan lisan, anak 

belum mampu menyebutkan kata-kata saat menginginkan sesuatu, anak 

belum mampu menjawab pertanyaan sederhan, dll. Hambatan 

komunikasi, membuat anak mengalami kesulitan dalam interaksi dengan 

lingkungan sekitar. Kondisi anak ketika di sekolah, jika ada aktivitas 

yang tidak disukai, anak cenderung marah dan memukul dadanya dengan 

suara desahan (tanpa mengeluarkan kata-kata). Hambatan komunikasi 
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yang dialami, menyebabkan lingkungan kurang peka apa yang 

diinginkannya sehingga anak memiliki senang menghabiskan waktu 

dengan tiduran di kelas, duduk di pojok jendela serta mengetuk-ngetuk 

penggaris. Ekspresi muka anak yang datar (tanpa ekpresi) juga 

menghambat orang lain dalam memahami sesuatu yang diinginkan. 

Untuk kondisi di rumah anak lebih senang menghabiskan waktu berjam-

jam dengan duduk di sofa sambil melihat tablet tanpa ada komunikasi 

yang terjalin, kondisi ini memperburuk kondisi anak dalam 

berkomunikasi. 

Hambatan komunikasi yang dialami subjek 2, yaitu: anak belum 

mampu menyebutkan namanya sendiri, anak belum mampu menirukan 

kata-kata sederhana, anak belum mampu menyebutkan huruf vocal secara 

sederhana, anak belum mampu menyebutkan nama-namanya anggota 

keluarga, anak belum mampu menyebutkan salam dengan lisan, anak 

belum mampu menyebutkan kata-kata saat menginginkan sesuatu, dll. 

Hambatan komunikasi membuat anak kesulitan dalam berinteraksi. 

Ketika di sekolah anak cenderung marah atau menangis tanpa alasan 

yang jelas sehingga orang lain tidak mengerti apa yang sedang dialami. 

Hambatan komunikasi yang dialami, menyebabkan muncul perilaku 

negatif seperti: marah atau menangis, temper tantrum, berteriak-teriak. 

Untuk kondisi di rumah, anak lebih banyak menghabiskan waktunya 

dengan menonton TV, kesibukan orangtua dan problematika keluarga 

(bercerai) memberikan kontribusi yang berarti dalam menghambat 

komunikasi anak. 

 

2. Pembelajaran kartu-kartu gambar yang digunakan anak saat ini 

Pemahaman mengenai langkah-langkah mengenai metode PECS belum 

dipahami oleh wali kelas, guru asisten maupun orangtua sehingga konsep 

metode PECS hanya sebatas pada penggunakan media kartu-kartu 
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gambar tanpa memahami langkah-langkah pengembangan metode PECS. 

Dalam pelaksanaan penggunakan media kartu, banyak hambatan yang 

menyulitkan anak dalam mengoperasikan media kartu dengan metode 

PECS salah satunya: Anak harus memindahkan kartu dan menempelkan 

perekatnya, kendala yang terjadi banyak perekat yang rusak karena anak 

mempergunakan dengan tidak hati-hati, media kurang menarik minat 

anak dalam berkomunikasi, anak kesulitan dalam mencari gambar 

(karena gambar disesuaikan dengan klasifikasi) serta media yang tidak 

efesien karena anak harus membawa banyak kartu dalam berkomunikasi. 

 

3. Dari hasil analisa kartu melalui metode PECS dibutuhkan solusi alternatif 

media yang mencakup: media yang efektif, media yang lebih efesien, 

media yang mampu menarik anak dalam berkomunikasi. Dari kerangka 

berpikir tersebut dibuatlah aplikasi multimedia metode PECS yang dapat 

menjawab hambatan yang didapat dalam media kartu gambar PECS. 

Rancang yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi memperhatikan 

aspek-aspek tertentu yaitu: fungsi yang tepat guna, aman, penguasaan 

teknik, efektif dan efesien serta bentuk media yang sesuai dengan 

kebutuhan anak. Adapun langkah-langkah rancangan: merancang konsep, 

mengumpulkan data, persiapan software, pembuatan aplikasi, testing, 

revisi aplikasi serta melakukan uji coba aplikasi kepada subjek peneliti.  

 

4. Hasil dalam penelitian ini adalah aplikasi multimedia, buku panduan 

serta tutorial penggunaan. Hasil uji efektifitas penggunaan aplikasi 

multimedia PECS, untuk anak ASD menunjukan adanya peningkatan 

dalam penggunaan aplikasi multimedia PECS. Pada awalnya kedua 

subjek, tidak mampu dalam mempergunakan aplikasi multimedia PECS. 

Setelah dilakukan intervensi terjadi peningkatan pada anak dalam 

penggunaan aplikasi multimedia PECS. Peningkatan tersebut dapat 
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terlihat dari adanya kenaikan pada grafik dari basaline awal sampai 

intervensi, yang tadi pada basaline awal anak sama sekali tidak dapat 

menggunakan Aplikasi multimedia Metode PECS akan tetapi setelah 

dilakukan proses intervensi terjadi peningkatan pada kemampuan anak 

dalam menggunakan aplikasi multimedia metode PECS. Diharapkan 

setelah anak mampu menggunakan aplikasi multimedia metode PECS, 

anak dapat menjadikan aplikasi multimedia ini untuk mengembangkan 

kecakapan komunikasi. 

 

5. Melalui uji efektifitas aplikasi multimedia metode PECS menunjukkan 

adanya peningkatan dalam kecakapan komunikasi anak ASD. Pada 

awalnya kemampuan komunikasi kedua subjek sangat rendah, tetapi 

dengan mempergunakan aplikasi multimedia Metode PECS dengan 

prosedur intervensi yang dilakukan, terjadi peningkatan kecakapan 

komunikasi pada anak ASD tersebut. Peningkatan tersebut terlihat dari 

kenaikan grafik dari baseline awal yang tadinya anak sama sekali tidak 

memiliki kecakapan komunikasi tetapi dengan proses intervensi dengan 

menggunakan aplikasi multimedia PECS. Kecakapan komunikasi kedua 

subjek dapat ditingkatkan, hal tersebut dilihat dari grafik pada intervensi 

yang mengalami peningkatan. Dampak dari penggunakan aplikasi 

multimedia metode PECS juga berimplikasi pada penurunan perilaku 

kedua subjek yang awalnya suka mukul diri sendiri atau marah 

mengalami penurunan atau pengurangan. 
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B. REKOMENDASI 

 

Komunikasi adalah sarana yang penting untuk anak menjalin interaksi 

dengan lingkungannya. Peranan komunikasi adalah untuk mengungkapkan 

keinginan, mengekpresikan perasaan serta saling bertukar informasi. Manfaat 

yang diambil dari aplikasi multimedia metode PECS adalah untuk 

meningkatkan kecakapan komunikasi anak. Meninjau aspek keunggulan serta 

kelemahan aplikasi multimedia metode PECS, dapat dipaparkan rekomendasi 

sebagai berikut: 

 

1. Kepada orangtua dan sekolah  

Penggunaan aplikasi multimedia metode PECS sebaiknya dilakukan 

secara intensif untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal baik 

dilakukan di sekolah maupun di rumah. Dengan penggunaan yang 

rutinitas akan dapat memberikan kontribusi yang berarti, aplikasi 

multimedia tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga bersinergis 

ketika berada di rumah (pelatihan untuk orangtua dan guru sudah 

dilakukan oleh peneliti). 

 

2. Kepada terapis/trainer 
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Rekomendasi kepada pihak yang ingin berminat menerapkan aplikasi 

multimedia metode PECS sebaiknya membaca buku panduan serta 

video penggunaan aplikasi multimedia metode PECS sehingga 

mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas sehingga dalam 

membantu anak dalam mengembangkan kecakapan komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

a. Pengembangan aplikasi multimedia metode PECS selanjutnya 

sebaiknya bisa memodifikasi dengan memasukan program khusus 

agar kosa kata gambar yang belum terdapat dalam aplikasi dapat 

dengan cepat bisa muncul dalam aplikasi (tanpa harus bantuan 

tenaga IT). 

b. Rekomendasi kepada pihak yang ingin menerapkan aplikasi 

multimedia metode PECS sebaiknya memperhatikan aspek-aspek 

kemampuan dasar anak: kondisi objektif anak, respon anak 

terhadap intruksi, kemampuan anak dalam mengelompokan benda, 

kemampuan anak dalam menyamakan gambar yang sama, serta 

anak yang tidak memiliki hambatan dalam aspek motorik halus. 

c. Sebaiknya pengembangan aplikasi ini tidak hanya dipergunakan 

untuk anak-anak dengan hambatan ASD, namun bisa dimanfaatkan 

untuk anak-anak dengan hambatan komunikasi yang lain, sesuai 

dengan syarat subjek pengguna aplikasi multimedia metode PECS. 

 


