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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai program intervensi 

dini bersumber daya keluarga untuk mengoptimalkan 

kemampuan komunikasi anak MDVI, maka dapat disimpulkan 

secara umum bahwa rumusan program intervensi dini 

bersumber daya keluarga untuk mengoptimalkan komunikasi 

anak MDVI pada akhirnya mampu membantu orangtua dalam 

mengoptimalkan komunikasi anak mereka. Dimulai dengan 

membangun pemahaman orangtua dan penerimaan yang positif 

dari orangtua kepada anak mereka.  

Sedangkan secara khusus dapat disimpulkan bahwa 

Perkembangan komunikasi dalam bahasa reseptif dan ekspresif 

pada dua subjek masih mengalami hambatan sehingga 

keduanya memerlukan stimulasi komunikasi yang dilakukan 

oleh lingkungan terdekat mereka yaitu keluarga, Kondisi 

keluarga AZ dan K masih pada tahap mengetahui belum sampai 

tahap memahami secara komprehensif perkembangan 

komunikasi AZ dan K juga masih belum memahami teknik 

berkomunikasi dengan anak mereka yang mengalami MDVI, 

Program intervensi dini bersumber daya keluarga yang 

dirumuskan untuk mengoptimalkan komunikasi anak MDVI 

dapat dipahami orangtua, mereka melaksanakan intervensi 

kepada anak secara mandiri. Orangtua melaksanakan intervensi 

secara konsisten untuk mengoptimalkan perkembangan 

komunikasi anak mereka. Serta keterlaksanan program 

intervensi dini dilakukan selama satu bulan dengan 12 kali 

pertemuan dan keluarga dapat menerapkan program intervensi 

dini bersumberdaya keluarga untuk mengoptimalkan 

komunikasi anak dirumah dan memberikan dampak yang positif 

kepada keluarga karena semua program terlaksana dengan baik 
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Dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan sikap 

keluarga terhadap AZ dan perubahan sikap keluarga terhadap 

K, keluarga memahami bentuk dan cara berkomunikasi dengan 

AZ dan K, keluarga menyadari bahwa pentingnya 

memanfaatkan waktu luang bersama anak untuk menciptakan 

lingkungan dan penerimaan yang positif. Program Intervensi 

Dini bersumber daya keluarga yang telah dirancang dapat 

dipahami dan diaplikasikan oleh keluarga AZ dan keluarga K.  

 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

merekomendasikan sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Keluarga  

Untuk keluarga AZ dan K diharapkan dapat melaksanakan 

program intervensi dini sesuai dengan prosedur pelaksanaan 

dan meluangkan waktu dalam satu hari minimal 30 menit untuk 

belajar dan memberi dukungan penuh terhadap perkembangan 

AZ dan K. 

5.2.2 Bagi peneliti Selanjutnya  

   Bagi peneliti selanjutnya demi menghasilkan penelitian 

lebih baik di masa mendatang, maka penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dapat dilanjutkan oleh peneliti 

setelahnya.  

 

 

 

 


