
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan probabilitasnya menunjukan bahwa variable dukungan (X2) secara signifikan 

mempengaruhi terhadap prestasi karena 0,022 < 0,05. Untuk variable status social ekonomi (X1) 

tidak secara signifikan mempengaruhi prestasi, di mana besarnya probabilitasnya lebih besar dari 

0,05 (0,395 > 0,05). Dengan begitu variable independent yang paling mempengaruhi prestasi anak 

berkebutuhan khusus adalah dukungan keluarga daripada status social ekonomi orang tua. Adapun 

kesimpulan analisis yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Status Social Ekonomi 

Orang Tua dan Dukungan Keluarga Terhadap Prestasi Anak Bekebutuhan Khusus di Rumah Pintar 

Salatiga sebagai berikut : 

1. Anak berkebutuhan khusus umumnya memiliki kekurangan dalam bidang komunikasi, 

interaksi sosial dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan 

anak normal lainnya. Hal ini memiliki pengertian untuk memberikan bantuan sesuai 

dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar proses sosialisasi anak dengan 

lingkungan dan terapi yang dilakukan untuk penyembuhan berjalan baik dan anak bisa 

tumbuh dan berkembang secara mandiri. 

2. Dari berbagai bentuk terapi yang dilakukan oleh rumah pintar Salatiga, orang tua dan 

keluarga dari anak berkebutuhan khusus memiliki peran penting di dalamnya, salah 

satunya adalam memberikan dukungan emosioanl, penghargaan, informatif, dan 

instrumental yang masing-masing mengajarkan anak agar bisa beradaptasi dengan 

lingkungan di luar mereka. 

3. Berbagai pengajaran yang diberikan oleh tiap guru di rumah pintar Salatiga memiliki 

beragam hasil yang terlihat pada pengetahuan dan pemahaman anak selama mengikuti 

pembelajaran. Jika anak sudah mengalami berbagai kemajuan dalam materi pembelajaran 

tertentu dan di bidang terapi maka anak dapat melanjutkan kesekolah reguler dengan di 

dampingi guru pendamping. 



 

4. Setelah penghitungan analisis regresi linear berganda di mana terdapat variable yang tidak 

mempengaruhi karena besarnya lebih dari 0,05 yaitu variable X1 (status social ekonomi). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable independent yang paling mempengaruhi variable 

Y (prestasi) adalah dukungan (X1) bukan status social ekonomi (X1).  

 

5.2 Saran 

 

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih 

luas mengenai anak berkebutuhan khusus ke semua kalangan masyarakat, sehingga tidak 

ada lagi masayarakat yang memiliki kesalah pahaman mengenai apa itu anak berkebutuhan 

khusus dan bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus serta dapat mengurangi 

jumlah anak berkebutuhan khusus yang semakin meningkat. Selain itu diharapkan agar 

pemerintah lebih memeperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara 

mendirikan fasilitas-fasilitas penunjang perkembangan seperti rumah terapi dan sekolah 

khusus di setiap daerahnya agar dapat dijangkau oleh keluarga yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus. 

2. Untuk masyarakat luas, karena semakin meningkatkan jumlah anak berkebutuhan khusus 

di Indonesia, sudah seharusnya masyarakat lebih membuka diri untuk menerimanya dan 

tidak dipandang sebelah mata. 

3. Untuk keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus lebih baik untuk melakukan 

penanganan intensif dan tidak menutup diri. Hal ini berguna agar anak dapat bersosialisasi 

dan mengenal lingkungan luar selain keluarganya. Anak berkebutuhan khusus bukanlah 

anak yang harus disembunyikan atau dijauhi, melainkan sama halnya dengan anak normal 

pada umumnya, anak berkebutuhan khusus juga memerlukan Pendidikan di sekolah umum 

dan sama-sama belajar dengan anak normal lainnya setelah melalui proses edukasi dan 

terapi.  

4. Untuk yayasan yang memiliki program khusus dalam menangani anak berkebutuhan 

khusus, sebaiknya melakukan peningkatan pelayanan baik dalam terapi maupun edukasi 

yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu hendaknya yayasan 

lebih meningkatkan program terapi yang lebih banyak dan layanan edukasi yang lebih baik 

agar anak berkebutuhan khusus bisa lebih cepat mengalami perkembangan dalam proses 



 

penyembuhan. Untuk orang tua agar tetap selalu memperhatikan anak nya agar selalu tau 

bagaimana perkembangan anaknya di rumah selama menjalankan terapi atau sekolah di 

yayasan. 

 


