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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab IV, pada bab V ini 

disimpulkan temuan lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan serta rekomendasi 

dari hasil penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1  Berdasarkan hasil temuan keluarga yang memiliki anak hydrocephalus yaitu 

anak memiliki keterlambatan perkembangan pada aspek motorik kasar dan motorik 

halus yang mengakibatkan Deci kesulitan bergerak dan mengalami keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas terlihat dari seluruh aktivitas yang dilakukan Deci masih dilakukan 

diatas tempat tidur.  

5.1.2  Layanan yang sudah dilakukan oleh orang tua untuk membantu meningkatkan 

perkembangan motorik Deci masih sangat kurang karena pemahaman orang tua yang 

masih kurang mengenai perkembangan Deci, Deci hanya mendapatkan layanan dalam 

segi medis saja namun dalam aspek perkembangan orang tua hanya mengandalkan 

terapi tumbuh kembang anak yang dilakukan seminggu 2 kali namun tidak di terapkan 

kembali di rumah.  

5.1.3 Sehingga berdasarkan asesmen dan analisis kondisi Deci maupun orang tua, 

maka tersusunlah program intervensi dini bersumberdaya keluarga untuk perkembangan 

motorik anak dengan hydrocephalus. Hasil analisis data dari implementasi program 

intervensi dini bersumberdaya keluarga, dapat disimpulkan bahwa program intervensi 

dini bersumberdaya keluarga dapat meningkatkan perkembangan motorik anak 

hydrocephalus. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan perubahan sikap dan 

keterampilan orang tua dalam memberikan perlakuan pada anak yaitu orangtua menjadi 

tahu bahwasanya Deci harus mendapatkan intervensi sedini mungkin untuk mengurangi 

dampak keterlambatan perkembangannya dan orang tuapun menjadi tahu bagaimana 

cara untuk mengintervensi perkembangan motorik Deci. Perubahan pemahaman 

orangtua dan keterampilan orangtua dapat dilihat dari hasil penilaian pengalihtanganan 

program dimana orang tua paham bahwa Deci mengalami keterlambatan motorik, dan 

selama ini orangtua kurang memberikan ruang untuk Deci bersosialisasi, orang tua 
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harus memberikan perlakuan/ intervensi di rumah untuk membantu meningkatkan 

perkembangan motorik Deci. Dengan peningkatan keterampilan orangtua dalam 

menerapkan program intervensi dini kepada Deci berdampak pada meningkatnya 

perkembangan motorik Deci, semakin sering dan konsisten intervensi dilakukan maka 

peningkatan perkembangan motorik Deci akan semakin terlihat. 

5.1.4  Tingkat kemampuan motorik Deci meningkat ditandai dengan meningkatya 

hasil mean level dari setiap fase baseline-1 (A-1), intervensi (B), dan baseline-2 (A-2) 

pada setiap aspek motorik yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada hasil mean level 

motorik kasar pada fase baseline-1 (A-1) Deci belum bisa melakukan apa-apa atau 

kemampuan Deci masih 0% namun meningkat menjadi 2,75% pada fase intervensi dan 

meningkat sampai 36% pada fase baseline-2 (A-2). Begitupun pada aspek motorik 

halus, di fase baseline-1 (A-1) kemampuan motorik Deci berada di 14%, meningkat 

menjadi 17,6% pada fase intervensi dan 22% pada fase baseline-2 (A-2).  

  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti merekomendasikan 

beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian kedepannya. 

Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Orang Tua 

Terdapat beberapa rekomendasi untuk orang tua, diantaranya adalah: 

1) Orang tua diharapkan untuk bisa melanjutkan program intervensi secara mandiri 

dan konsisten kepada Deci.  

2) Orang tua diharapkan bisa memberdayakan potensi lingkungan dalam 

mengintervensi perkembangan Deci. 

3) Orang tua diharapkan bisa untuk mengembangkan kegiatan intervensi dengan 

mencari berbagai sumber informasi dari media internet, buku, dan sharing.  

5.2.2 Guru.  

Terdapat beberapa rekomendasi untuk guru, diantaranya adalah : 

1) Guru dapat menerapkan program intervensi dini bersumberdaya keluarga ini di 

sekolah kepada anak yang memiliki karakteristik serupa dan dengan keterlambatan 
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perkembangan yang serupa contohnya anak cerebal palsy dan anak dengan 

keterlambatan perkembangan motorik.  

2) Guru dapat mengembangkan pemahaman orangtua anak untuk kepentingan 

perkembangan anak dirumah, sehingga penanganan di sekolah menjadi tepat.  

5.2.3 Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan program yang telah disusun sehingga 

program untuk keluarga dengan anak hydrocephalus ini dapat berkembang.  


