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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Sebagian besar ibu dari siswa yang menderita Cerebral Palsy (CP) di SLB-

D “X” Bandung memiliki Value of Children yang positif dalam menilai 

kehadiran anak CP-nya. Disisi lain, sebagian kecil lainnya memiliki Value 

of Children yang negatif dalam menilai kehadiran anak CP-nya. 

2. Sebagian besar ibu yang memiliki Value of Children yang positif, 

cenderung menilai kehadiran anak CP-nya sebagai emotional benefit, 

economic benefit and security, self-enrichment and development, 

identification with children, dan family cohesiveness and continuity. Selain 

itu, sebagian besar ibu yang memiliki Value of Children yang negatif, 

cenderung menilai kehadiran anak CP-nya sebagai emotional cost, 

economic cost, restrictions or opportunity cost, physical demand, dan 

family cost. 

3. Hampir keseluruhan ibu yang memiliki Value of Children positif juga 

menilai kehadiran anak CP-nya sebagai economic cost. Begitu juga pada 

keseluruhan ibu yang memiliki Value of Children negatif, juga memandang 
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kehadiran anak CP-nya sebagai self-enrichment and development dan 

identification with children. 

4. Faktor latar belakang pendidikan, penghasilan per bulan, dan usia ibu pada 

saat menikah menunjukkan kecenderungan keterkaitan dengan Value of 

Children pada ibu dari siswa yang menderita CP di SLB-D “X” Bandung. 

Sedangkan faktor harapan ibu akan kehadiran anak dan penghayatan ibu 

terhadap agama yang dianut tidak memiliki kecenderungan keterkaitan 

dengan Value of Children. 

5. Bagaimana ibu memaknakan kehadiran anak CP-nya di dalam keluarga 

juga tidak memiliki kecenderungan keterkaitan dalam besarnya ukuran 

keluarga yang diinginkan oleh ibu. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Penelitian Lanjutan 

• Bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai Value of Children 

disarankan untuk meneliti kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi 

Value of Children terhadap Value of Children pada ibu dari siswa yang 

menderita Cerebral Palsy di SLB – D “X” Bandung, khususnya faktor 

usia saat menikah, latar belakang pendidikan dan tingkat perekonomian. 

• Kepada peneliti lain yang ingin meneliti pada bidang yang sama, 

disarankan untuk meneliti mengenai studi komparatif mengenai Value of 

Children pada ibu yang memiliki anak CP dengan ibu yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus lainnya. 
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5.2.2 Saran Guna Laksana 

• Bagi ibu dari siswa yang menderita Cerebral Palsy di SLB-D “X” 

Bandung, diharapkan dapat menggunakan informasi mengenai makna 

anak (Value of Children) ini untuk memahami diri dan menjadikannya 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengubah pandangan ibu terhadap 

kehadiran anak CP-nya. 

• Gambaran mengenai makna anak (Value of Children) pada ibu dari 

siswa yang menderita Cerebral Palsy di SLB-D “X” Bandung, dapat 

digunakan oleh pihak sekolah terutama psikolog di sekolah tersebut 

sebagai pertimbangan dalam melakukan parents meeting ataupun 

konsultasi perorangan secara berkala terkait dengan bagaimana 

merubah pandangan ibu yang negatif terhadap anak CP-nya menjadi 

positif. 


