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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil, pembahasan dan analisis penulis dalam penelitian 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab IV, maka pada bagian ini penulis 

mengemukakan simpulan dari hasil penelitian, yakni: 

1) Terdapat kekhasan dari orang tua difabel dalam menjalankan pola asuh 

terhadap anaknya, yakni orang tua difabel cenderung menggunakan dua 

pola asuh yaitu Pola asuh authoritarian (otoriter) dan Pola asuh 

authoritative (demokratis) yang dikombinasikan dengan tujuan untuk 

saling melengkapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Pola asuh authoritarian 

(otoriter) digunakan orang tua difabel dalam aspek pendidikan, pergaulan 

dan ketika anak melakukan penyimpangan atau pelanggaran yang berat. 

Sedangkan Pola asuh authoritative (demokratis) digunakan orang tua 

difabel sehari-hari ketika melakukan diskusi ringan dengan anak, 

mendengarkan keluh kesah yang dihadapi anak, serta mendengarkan 

keinginan atau harapan dan cita-cita anak. 

2) Orang tua difabel telah menjalankan perannya sebagai pendidik, 

pengawas, tokoh panutan, sahabat, inspirator dan sebagai motivor bagi 

anaknya. Hal itu dilakukan melalui perannya dalam memberikan 

pendidikan bagi anak dengan mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai 

kemandirian, kesopanan serta tanggungjawab. Disamping itu orang tua 

difabel juga berusaha selalu mengasawi kegiatan dan perkembangan anak 

secara penuh, berusaha menjadi contoh atau panutan yang dapat menjadi 

teladan bagi anak, mendengarkan keluh kesah dan masalah yang dihadapi 

anak, serta berupaya menjadi sosok inspirasi bagi anak yang senantiasa 

memberi saran, masukan dan motivasi bagi perkembangan anak.  

3) Terdapat satu faktor dominan yang mendukung penerapan pola asuh orang 

tua difabel terhadap anak yang normal. Faktor tersebut adalah faktor 

lingkungan sebagaimana terlihat di lingkungan Klinik Pijat Jarima. Dalam 

hal ini pengurus dan pemijat klinik telah banyak mendukung dan 
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membantu jalannya pola asuh orang tua difabel. Mereka selalu 

memerhatikan dan peduli dengan kondisi anak dari orang tua difabel. 

Disamping itu terdapat dua faktor yang menjadi penghambat pola asuh 

orang tua difabel yakni tidak dapat mengamati kegiatan dan pergaulan 

anak secara penuh serta tidak dapat membantu anak dalam aspek 

pembelajaran secara maksimal. Hal ini tiada lain dilatarbelakangi oleh 

keterbatasan fisik dari orang tua difabel. 

4) Terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh orang tua difabel untuk 

mengatasi kendala pola asuh yakni yang pertama adalah dengan 

melakukan tindakan preventif kepada anak melalui pengarahan dampak 

baik dan buruknya sesuatu hal sebelum terjadi, yang kedua adalah 

melakukan konsultasi kepada orang-orang terdekat mengenai masalah 

yang dihadapi dengan cara bertukar pikiran dan meminta masukan serta 

saran tentang masalah yang dahadapi, upaya yang ketiga yaitu dengan 

meminta bantuan orang lain yang dipercaya ketika memang orang tua 

sudah mengalami kesulitan yang berat seperti kepada para pengurus dan 

pemijat Klinik Pijat Jarima serta kepada guru sekolah atau guru les dari 

anaknya. 

 

5.2. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, diketahui bahwa implikasi penelitian ini terhadap pembelajaran 

Sosiologi adalah sebagai bahan ajar mata pelajaran Sosiologi yang berkenaan 

dengan materi  lembaga sosial. Materi tersebut terdapat pada mata pelajaran 

Sosiologi di tingkat SMA kelas XII semester 1 pada pokok bahasan lembaga 

sosial. 

Hasil penelitian ini akan efektif untuk disampaikan di dalam proses 

pembelajaran Sosiologi, karena Sosiologi adalah suatu mata pelajaran yang dalam 

pembahasan materinya membutuhkan contoh-contoh yang faktual. Dengan begitu 

materi yang disampaikan akan cepat dipahami oleh peserta didik karena materi 

yang dibahas sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka.  
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Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan 

beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. 

Rekomendasi tersebut yakni sebagai berikut: 

1.) Kepada Orang Tua Difabel, yaitu: 

Orang tua difabel yang menjadi tokoh sentral dalam pola asuh telah 

menjalankan perannya sebagai pendidik, pengawas, tokoh panutan, 

sahabat, inspirator dan sebagai motivor bagi anaknya. Akan tetapi, peran 

ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terdapat beberapa 

kendala. Maka, untuk menanggulangi hal tersebut penulis mengajukan 

beberapa saran, yaitu: 

a) Menambah intensitas bertemu dan memperbaiki kualitas komunikasi 

sudah selayaknya dilakukan oleh orang tua difabel, karena orang tua 

difabel tidak dapat mengawasi anak secara penuh. Maka dari itu perhatian 

yang lebih melalui kuantitas pertemuan dengan anak dan didukung oleh 

suasana kualitas komunikasi yang intensif dan terbuka, anak menjadi lebih 

mawas diri terhadap segala hal yang akan dilakukannya. 

b) Kreatifitas orang tua dalam membantu pembelajaran anak hendaknya lebih 

ditingkatkan. Hal-hal ini dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi interaktif 

antara anak dan orang tua. 

2.) Kepada Anak dari Orang tua Difabel, yaitu: 

Anak dari orang tua difabel adalah subjek yang menjadi tujuan dari pola 

asuh dalam keluarga, bahkan keberhasilan pola asuh juga ditentukan oleh 

seberapa besar anak dapat menerima pola asuh dari orang tuanya. Maka 

dari itu rekomendasi yang penulis ajukan terhadap anak yaitu: 

a) Meningkatkan sikap menghargai terhadap orang tua melalui tindakan-

tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang ditetapkan dalam 

keluarga. 

b) Meningkatkan nilai kemandirian dengan cara memulainya dari hal-hal 

yang kecil seperti belajar tepat waktu, disiplin dalam beribadah dan ketika 

mengalami kesulitan segera mengkomunikasikannya kepada orang tua. 
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3.) Kepada Klinik Pijat Jarima, yaitu 

Klinik Pijat Jarima sebagai tempat bekerja orang tua difabel dan sekaligus 

menjadi bagian dari tempat pola asuh orang tua difabel berlangsung 

terhadap anaknya memiliki andil yang besar. Maka dari itu rekomendasi 

yang diajukan terhadap pengurus klinik yaitu: 

a) Rasa kekeluargaan yang lebih erat akan sangat berdampak positif pada 

penerapan pola asuh, karena tingkat kepedulian terhadap sesama pengurus 

dan pemijat bahkan terhadap anak-anaknya akan semakin tinggi. 

b) Sikap terbuka dan saling memahami hendaknya ditingkatkan diantara para 

pengurus melalui diskusi-diskusi ringan atau pun melalui kegiatan 

kebersamaan lainnya.   

4.) Kepada Prodi Pendidikan Sosiologi, yaitu: 

Prodi Pendidikan Sosiologi adalah wadah yang mempelajari keilmuan 

Pendidikan Sosiologi. Melalui Prodi Pendidikan Sosiologi dapat dipelajari 

secara lebih mendalam dan luas mengenai permasalahan sosial yang 

dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah masalah difabel. Maka dari itu rekomendasi yang diajukan terhadap 

Prodi Pendidikan Sosiologi yaitu: 

a) Mengadakan seminar atau diskusi terbuka yang membahas atau mengkaji 

tentang permasalahan sosiologi difabel dengan tujuan agar dapat lebih 

memahami karakteristik difabel, keberadaan difabel di masyarakat, dan 

masalah yang dihadapi oleh para penyandang difabel sehingga diharapkan 

dapat membantu serta menyelesaikan kendala yang dihadapi penyandang 

difabel di masyarakat. 

5.) Kepada Pemerintah, yaitu: 

Pemerintah juga dapat ikut berperan aktif dalam upaya membantu para 

penyandang difabel agar memiliki keluarga yang sejahtera. Maka dari itu 

rekomendasi yang diajukan penulis, yaitu: 

a) Meningkatkan perhatian terhadap para penyandang difabel melalui 

program-program pemerintah yang bermanfaat seperti pengadaan 

pendidikan keahlian khusus penyandang difabel. 
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b) Menyediakan wadah atau lapangan pekerjaan yang layak bagi penyandang 

difabel dengan memperbanyak sektor-sektor pekerjaan yang dapat 

dikuasai oleh penyandang difabel sesuai dengan keahliannya. 

6.) Kepada Peneliti selanjutnya, yaitu: 

Sebuah hasil penelitian yang sudah ada selayaknya dapat dikembangkan 

oleh para peneliti selanjutnya agar diperoleh ruang lingkup yang lebih luas 

dan mendalam mengenai masalah penelitian, maka rekomendasi yang 

diajukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu: 

a) Mengkaji secara lebih mendalam mengenai pola asuh dari orang tua 

difabel terhadap anak yang normal terutama yang berkaitan dengan peran 

orang tua dan interaksi antara anak dan orang tua difabel 

b) Mengkaji mengenai upaya yang lebih efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam pola asuh orang tua difabel 


