
 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, termasuk 

komunikasi dalam suatu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak. 

Tidak semua keluarga mampu menyampaikan komunikasi yang baik 

diantara anggota keluarga. Ditambah dengan adanya anak berkebutuhan 

khusus autis dalam suatu keluarga. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi yang dilakukan oleh 4 keluarga dari orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus autis sedang dan ringan 

menunjukkan 3 keluarga menggunakan pola Interaksional dimana 

adanya keterbukaan antara orang tua dan anak. Hanya saja, satu 

keluarga yang menggunakan pola Stimulus-Respons. Pola 

komunikasi dalam keluarga akan mempengaruhi pola asuh yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus autis, 

3 keluarga yaitu keluarga #1, #2, dan #4  menggunakan pola  

demokrasi dan keluarga #3 menggunakan pola permisif.  

2. Faktor pendukung dalam komunikasi orang tua kepada anak 

berkebutuhan khusus adalah adanya media visual maupun audio
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yang digunakan saat komunikasi sedang berlangsung. Sedangkan 

faktor penghambat dari komunikasi antara orang tua dengan anak 

berkebutuhan khusus autis adalah anak yang hiperaktif dan 

kurangnya fokus pada anak. 

3. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus autis sedang maupun 

ringan, berkomunikasi dengan cara memberikan penjelasan 

berulang-ulang dan menggunakan media gambar ataupun lainnya 

untuk menyampaikan suatu pesan.  

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 

sebgai berikut: 

1. Bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus autis untuk 

memberikan komunikasi yang baik kepada anak. Diharapkan bagi 

orang tua untuk tetap terbuka meskipun anak memiliki kekurangan 

dalam hal memahami. Orang tua hendaknya memberikan 

pemahaman yang berulang kepada anak dan memberikan hukuman 

kepada anak untuk melatih kepatuhan. 

2. Bagi masyarakat untuk tidak mengucilkan anak yang memiliki 

gangguan autis dan menghargai keberadaan mereka. Selain itu, 

masyarakat disarankan untuk memberikan ruang hidup yang baik 

dan memperlakukan anak berkebutuhan khusus autis seperti 

memperlakukan anak normal pada umumnya. 
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3. Untuk terapis maupun lembaga pemerintahan disarankan dapat 

membantu memberikan alternatif terapi bagi anak berkebutuhan 

khusus autis. Selain itu, disarankan untuk melakukan pendataan 

menyeluruh ke pelosok desa untuk mengetahui anak berkebutuhan 

khusus autis serta untuk melakukan penanganan yang baik bagi 

mereka. 


