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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik dan bertanggung 

jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui pendidikan yang baik 

dan benar diharapkan dapat menggali semua potensi yang dimiliki oleh anak sejak 

dini. Peran yang paling penting dengan anak yaitu ayah dan ibu yang sangat 

berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak hingga 

tumbuh dewasa. Terutama peran ibu sangat penting karena ibu memiliki ikatan 

emosional yang kuat dengan anak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak down syndrome agar lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana peran seorang ibu sangat berpengaruh untuk 

mengembangkan mental anak down syndrome tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan 

membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta fenomena deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diteliti. Responden penelitian ini adalah seorang ibu dari anak down 

syndrome berjumlah lima dan dua guru Sekolah Luar Biasa Al-Zakiyah 

Klangenan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Peran Ibu Terhadap 

Perkembangan Mental Anak Down Syndrome di Sekolah Luar Biasa Al-Zakiyah 

Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon”. Dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Peran ibu dalam membimbing perkembangan mental anak 

down syndrome sangat penting dalam melakukan pola asuh yang disesuaikan 

dengan karakteristik anak juga membantu dalam melatih kemampuan mental dan 

sosial anak down syndrome. (2) Perkembangan mental anak down syndrome 

mengalami perubahan yang signifikan dalam perkembangan mental anak down 

syndrome. (3) Peran ibu terhadap perkembangan mental anak down syndrome di 

Sekolah Luar Biasa Al-Zakiyah Klangenan sangat strategis dalam membangun 

kemampuan psikologis anak down suyndrome.  
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B. Saran  

Saran bagi ibu yang memiliki anak down syndrome: 

1. Menyadari tingkah laku anak down syndrome sejak dini. 

2. Penerimaan diri ibu sangat diperlukan. Perhatian yang cukup dengan 

kasih sayang. 

Saran untuk guru SLB  Al-Zakiyah Klangenan: 

1. Guru memberikan inovasi dengan media saat menerangkan beberapa 

materi agar siswa dapat memahami materi dengan baik. 

2. Guru harus sering meningkatkan dan menasehati siswa  

Penelitian ini ditulis berdasarkan data lapangan yang sesuai, penelitian 

yang akan datang untuk mengembangkan dan memperbarui dengan topik 

berbeda.


