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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola asuh orangtua dalam melatih 

kemandirian anak tunagrahita ringan di Desa Langensari Kecamatan Lembang 

dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu karakteristik orangtua dengan anak 

tunagrahita ringan di Desa Langensari, pola asuh yang diterapkan dalam melatih 

kemandirian anak tunagrahita ringan, faktor pendukung dan penghambat dalam 

proses pengasuhan menuju kemandirian, dan upaya yang dilakukan orangtua dalam 

mengatasi kendala pengasuhan anak tunagrahita ringan menuju kemandirian. 

a. Karakteristik orangtua dengan anak tunagrahita ringan di Desa Langensari 

yang menjadi subjek penelitian ini adalah (1) Orangtua merupakan 

masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah ini dibuktikan dengan dua 

dari tiga keluarga tergolong berpendapatan rendah, dan satu keluarga 

tergolong berpenghasilan sangat tinggi berdasarkan BPS, namun hal 

tersebut bukanlah salah satu aspek yang menandakan keadaan ekonomi 

keluarga, karena jumlah tanggungan Bapak K sebanyak enam orang; (2) 

Orangtua dengan anak tunagrahita ringan kebanyakan memiliki latar 

belakang pendidikan yang rendah, 5 dari 6 subjek penelitian merupakan 

lulusan SD dan 1 dari 6 subjek penelitian merupakan lulusan SMA; (3) 

Orangtua memiliki kekhawatiran yang lebih mengenai masa depan anaknya 

yang tunagrahita dibanding anaknya yang lain yang normal. 

b. Cara orangtua memandirikan anak adalah dengan empat teknik, yaitu 

memperhatikan model (modelling), yaitu menunjukkan kepada anak apa 

yang harus dikerjakan; menuntun atau mendorong (promting) ialah 

melakukan atau membantu anak untuk mengerti apa yang harus dilakukan; 

mengurangi tuntunan (fading), ialah mengurangi tuntunan secara bertahap 

sejalan dengan keberhasilan anak; dan Pentahapan (shaping), ialah 

membagi satu kegiatan dalam beberapa pentahapan dimulai dari yang 

mudah ke yang sulit. Jika sub kegiatan tersebut sudah dikuasai diteruskan 

ke tahap berikutnya yang lebih sulit. Namun untuk mengidentifikasi pola 
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asuh apa yang digunakan tidak hanya satu aspek saja, dilihat juga cara 

pengambilan keputusan dalam keluarga, keterlibatan orangtua dalam proses 

memandirikan anak, dan adanya keinginan untuk mengembangkan potensi 

anak. berdasarkan keseimbangan tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa, 

dua dari tiga keluarga cenderung menerapkan pola asuh otoritatif atau 

demokrasi dan satu keluarga cenderung menerapkan pola asuh permisif. 

c. Faktor pendukung dalam pengasuhan anak tunagrahita ringan menuju 

kemandirian adalah lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun 

lingkungan sekolah. Sekolah memiliki peranan yang signifikan dalam 

mengembangkan kemandirian anak tunagrahita ringan. Sedangkan faktor 

penghambat dalam pengasuhan anak tunagrahita ringan menuju 

kemandirian adalah faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan orangtua 

tentang tunagrahita sehingga menyulitkan orangtua dalam situasi-situasi 

tertentu. 

d. Upaya yang dilakukan orangtua dalam mengatasi kendala pengasuhan anak 

tunagrahita ringan menuju kemandirian adalah dengan cara konsultasi 

dengan guru SLB, menyekolahkan anak, mencari informasi yang memadai, 

bersabar, mendampingi dan mengawasi anaknya. 

5.2 IMPLIKASI 

 Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dengan judul “Pola Asuh  

Orangtua dalam Melatih Kemandirian Anak Tunagrahita Ringan di Desa 

Langensari Kecamatan Lembang” ini, implikasi pertama dalam Ilmu Sosiologi 

khususnya Sosiologi Keluarga dan Sosiologi Pendidikan adalah menambah 

khazanah literatur mengenai anak berkebutuhan khusus dari konteks sosial bagi 

sosiolog muda yang tertarik terhadap penelitian anak berkebutuhan khusus. Peneliti 

tidak memungkiri bahwa penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner antara 

sosiologi dan psikologi. Implikasi kedua yang ingin peneliti sampaikan adalah 

bahwasanya keberadaan anak berkebutuhan khusus bukan hanya kajian psikologi 

jika sudah melibatkan dan atau mempengaruhi keberlangsungan suatu sistem yang 

ada di masyarakat. Selain itu, implikasi ketiga bagi mereka yang akan menjadi guru 

Sosiologi adalah menambah wawasan bahwa setiap anak memiliki keunikan yang 

menakjubkan, sehingga jika kelak mengajar guru tidak lantas menghakimi anak jika 
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melakukan kesalahan. Implikasi terakhir dari penelitian ini adalah pada mereka 

calon orangtua, terutama calon ibu, hendaknya bisa menghindari faktor-faktor yang 

bisa menyebabkan ketunagrahitaan pada anak, meskipun kita semua tahu bahwa 

ada kekuatan lain yang Maha Mengatur, manusia hanya bisa berusaha untuk 

mencegah.  

5.3 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam BAB IV, peneliti 

bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat diajukan terkait dengan hasil 

penelitian Pola Asuh Orangtua dalam Melatih Kemandirian Anak Tunagrahita 

Ringan di Desa Langensari adalah sebagai berikut: 

a. Bagi orangtua, diharapkan untuk mencari informasi yang memadai, tetap 

bersabar dan terus-menerus melatih anak tunagrahita ringan menuju 

kemandirian, serta membantu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah 

agar pembelajaran di rumah dan di sekolah berkesinambungan demi 

perkembangan anak. Selain itu diharapkan orangtua juga berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan anak. Setelah anak 

memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik, orangtua berperan 

memperkenalkannya ke masyarakat luas dengan mengajarkan mereka 

sopan santun, adab bertetangga, tolong menolong, dan sebagainya. 

b. Bagi guru SLB Sukagalih hendaknya tetap menjadi guru-guru yang 

senantiasa sabar dan bersemangat dalam melaksanakan tugas mulianya, 

yaitu mengajar anak-anak spesial. Diharapkan juga guru-guru tidak bosan 

untuk mengajak orangtua agar lebih kooperatif dalam mendidik anak-

anak spesial khususnya dalam hal kemandirian. 

c. Bagi masyarakat, hendaknya tidak melakukan stereotip terhadap anak 

berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrahita, karena sesungguhnya 

setiap anak berhak mendapatkan perlakuan layak dari lingkungan sekitar. 

Masyarakat juga seyogyanya merubah cara pandangnya terhadap anak 

berkebutuhan khusus sebagai orang yang menyusahkan, berbahaya, dan 

sebagainya, sebetulnya mereka memiliki potensi yang bisa 

dikembangkan. 
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d. Bagi pemerintah setingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hendaknya 

lebih berperan dalam penyelenggaraan sosialisasi atau penyuluhan 

mengenai anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan SLB, dan 

menanamkan bahwa anak berkebutuhan khusus memang ada di antara 

masyarakat, jangan sampai kebanyakan masyarakat merasa tidak 

berkepentingan dengan sekolah. 

e. Kesulitan yang ditemui peneliti saat menyusun penelitian ini adalah 

kesulitan menemukan buku sumber pustaka untuk orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dalam konteks sosial, sehingga penelitian ini lebih 

bersifat penelitian yang interdisipliner antara sosiologi dan psikologi. 

Bagi penelitian lanjutan yang meneliti mengenai pola asuh anak 

berkebutuhan khusus, terutama tunagrahita, (1) hendaknya peneliti  lebih 

kreatif dalam mencari sumber pustaka baik itu buku, jurnal serta literatur 

lain untuk mendukung penelitian, tidak hanya mengandalkan satu sumber 

saja, (2) meskipun instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri 

dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi dan 

instrumen masih bisa berubah di lapangan, dalam mempersiapkan 

instrumen penelitian, peneliti kualitatif boleh mengadakan uji coba, tidak 

hanya dalam penelitian kuantitatif saja. Instrumen penelitian dalam 

konteks ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Uji coba 

ini dimaksudkan agar peneliti bisa mengetahui dan mengukur apakah 

instrumennya tersebut nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang menjadi masalah dalam penelitian. Pedoman wawancara dan 

observasi tersebut diujicobakan pada sampel yang dinilai representatif, 

sehingga peneliti sedikitnya mengetahui perubahan-perubahan yang akan 

terjadi saat penelitian berlangsung. 


