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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Subjek mengalami peningkatan dalam proses memproduksi bahasa. 

Karena subjek bisa lebih fokus menulis dan mengurangi perilaku 

melamun yang bisa memperlambat produksi bahasa. 

2. Subjek mengalami subjek mengalami peningkatan dalam proses 

memproduksi bahasa. Karena subjek bisa lebih fokus menulis dan 

mengurangi perilaku melamun yang bisa memperlambat produksi 

bahasa. 

3. Subjek mengalami peningkatan dalam proses memproduksi bahasa. 

Karena subjek dapat lebih fokus menulis dan mengurangi perilaku 

kesalahan dalam menulis yang dapat memperlambat terjadinya produksi 

bahasa. 

 

Dengan adanya peningkatan pada proses produksi bahasa khususnya 

dalam hal menulis, terapi Ortografis efektif dalam meningkatkan 

kemampuan menulis pada anak penyandang disleksia. Selain itu, terapi 

Ortografis berpengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan menulis 

pada penyandang disleksia dengan mengurangi perilaku yang dapat 

menghambat proses produksi bahasa.  

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian eksperimental, beberapa 

implikasi pada penelitian ini antara lain 

1. Terapi ortografis tentunya memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-

beda. Tingkat keberhasilan ini dipengaruhi oleh tekat dan kesabaran 

peneliti untuk menerapkan terapi ortografis tentunya intervensi berupa 
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reward perlu diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan hasil dari 

penelitian ini dengan percobaan oleh peneliti lain akan berbeda. 

Perbedaan ini adalah akibat dari perbedaan dalam intervensi terhadap 

subjek penelitian. Tingkat keberhasilan ini akan berdampak pada proses 

berbahasa. 

2. Dengan adanya terapi ortografis proses produksi bahasa pada 

penyandang disleksia akan meningkat. Dalam proses belajar guru di 

sekolah akan lebih mudah dalam menyampaikan materi karena proses 

berbahasa penyandang disleksia lebih baik dari sebelumnya. Sehingga 

penyandang disleksia akan lebih mudah menulis. Selanjutnya 

penyandang kesalahan dalam memproduksi tulisan akan menurun 

secara signifikan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan temuan dan pembahasan laporan penggarapan karya kreatif, 

beberapa rekomendasi untuk pihak terkait sebagai berikut. 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian berbasis .eksperimental dengan jenis penelitian subjek 

tunggal ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya psikolinguistik yang 

berkaitan dengan produksi bahasa dan terapi ortografis yang dapat 

lebih dikembangkan dan dipelajari oleh akademisi. 

b. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian berbasis eksperimental dengan jenis penelitian subjek 

tunggal ini dapat digunakan sebagai referensi dan salah satu solusi 

terhadap masyarakat yang memiliki disleksia. Terapi ortografis ini 

dapat menjadi solusi terapi mandiri karena dalam prosesnya mudah 

untuk dilakukan. Terapi ini juga berguna untuk meningkatkan 

produktivitas bahasa bagi anak-anak maupun orang dewasa yang 

memiliki keterbatasan dalam berbahasa. Selain itu, penelitian ini juga 

berguna untuk menambah wawasan pada produksi bahasa yang 
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terganggu sehingga masyarakat lebih cepat menyadari bahwa 

seseorang mengalami disleksia. 

c. Bagi orang tua yang memilki anak dengan Disleksia 

Apabila ingin menerapkan teknik tersebut harus sesuai dengan 

kontrak yang telah disepakati antara siswa dan orang tua. Orang tua 

harus konsisten dalam penerapan point-point yang terdapat pada 

kontrak yang telah di buat. Kontrak yang di buat juga harus yang 

mudah di pahami oleh anak. Perlu adanya kerjasama dengan disiplin 

ilmu lainnya seperti halnya dokter untuk membantu menanggulangi 

aktivitas atau dorongan yang ada pada aspek internal pada hal ini 

adalah saraf otak subjek. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian berbasis eksperimental dengan jenis penelitian subjek 

tunggal ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan denga terapi ortografis yang dapat 

meningkatkan produktivitas bahasa khususnya dalam bidang kajian 

psikolinguistik 

 

  


