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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.KESIMPULAN 

Sebagai tahap akhir penulisan skripsi ini, peneliti memberikan suatu 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah di rumuskan 

sebelumnya. Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Penderita autis pada umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, 

interaksisosial dan prilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda 

dengan anak normal maupun anak keterbelakangan mental. Hal ini dimaksud kan 

untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan agar proses sosialisasi anak 

dengan lingkungan berjalan baik dan anak bisa tumbuh mandiri. 

2.  Dari berbagai bentuk sosialisasi yang diberikan kepada anak autis, hasil penelitian 

menunjukan bahwa terapi merupakan penunjang perkembangan baik di bidang 

akademik maupun prilaku anak autis. Jika anak sudah mengalami berbagai kemajuan 

dibidang terapi maka anak dapat melanjutkan kesekolah reguler dengan di dampingi 

guru pendamping. 

3. Peran orang tua dan guru dalam proses sosialisasi anak autis di sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat adalah mengajarkan anak tentang hidup mandiri tidak 
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berantung kepada orang lain. Dalam mengajarkan anak autis berbagai bentuk 

keterampilan dan pengetahuan dengan cara memberikan pembelajaran secara visual 

sebanyak mungkin.Tingkat keberhasilan guru dan terapis dapat di lihat dari proses 

sosialisasi dapat di ukur jika anak sudah paham akademik dasar dan anak autis sudah 

dapat memahami instruksi baik verbal maupun non verbal serta anak sudah dapat 

mengontrol keadaan emosi mereka.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas ,maka peneliti memberikan beberapa saran 

antara lain:   

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas 

mengenai autis ke semua kalangan masyarakat, sehingga tidak lagi ada kesalah 

pahaman apa itu autis dan bagaimana menangani penderita autis serta dapat 

mengurangi jumlah penderita autis yang semakin meningkat.Selain itu diharapkan 

agar pemerintah lebih memeperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan 

cara mendirikan fasilitas fasilitas penunjang perkembangan sehingga dapat di 

jangkau oleh kalangan manapun. 

2. Meningkatnya jumlah anak autis di Indonesia, seharusnya semakin membuka 

mata bagi masyarakat agar tidak memandang sebelah mata anak-anak yang 

mengalami gangguan autis. 

3. Bagi keluarga yang memiliki anak autis lebih baik untuk melakukan 

penanganan intensif dan tidak tertutup atau menutup diri. Hal ini berguna agar 

anak dapat bersosialisasi dan mengenal lingkungan luar selain keluar ganya. Anak 



73 
 

autis bukanlah anak yang harus dijauhi atau disembunyikan.melainkan sama 

halnya seprti anak-anak lain. Anak autis memiliki hak yang sama untuk 

mengenyam pendidikan di sekolah regular pada umumnya setelah melalui 

berbagai proses terapi dan edukasi. 

4. Bagi yayasan yang memiliki program khusus dalam menangani anak 

berkebutuhan  khusus, perlunya peningkatan pelayanan baik dalam terapi smaupun 

edukasi yang diberikan kepada penderita autis. Oleh karena itu hendaknya yayasan 

lebih meningkatkan program terapi yang lebih banyak dan layanan edukasi yang 

lebih baik agar penderita autis lebih cepat mengalami perkembangan dalam proses 

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

mengalami autis agar selalu tau bagaimana perkembangan anaknya di rumah 

selama menjalankan terapi  atau sekolah di yayasan.  

 


