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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penyajian dan hasil analisis data yang penulis lakukan, 

dengan judul perkembangan bahasa dan bicara  pada anak kembar, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan bahasa dan bicara pada anak kembar berbeda, Anak Y 

terlambat berbicara dimana  anak berbicaranya menggunakan bahasa 

isyarat tidak mengeluarkan suku kata, dan anak tidak merespon saat  

ditanya, anak mulai menguasai suku kata yang dia dapat dari 

percakapan sehari-hari. Sedangkan Anak H berbicara nya mulai baik, 

anak sering bertanya apabila  sesuatu yang baru dia lihat, anak 

merespon saat ditanya, dan anak menginginkan sesuatu anak berbicara, 

mengucakan  suku kata dengan baik. 

2. Faktor-faktor  yang memengaruhi perkembangan bahasa pada anak 

sebagai berikut pertama faktor jenis kelamin, pada keluarga anak 

kembar terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Perkembangan 

bahasa pada kedua  jenis kelamin berbeda, pada anak kembar terlambat 

dalam hal  berbicara karena di asuh  oleh orang lain. Kedua faktor 

hubungan keluarga, anak kembar saat usia 14 bulan s.d 3 tahun di asuh 

oleh orang lain, karena orang bekerja  disaat pada siang hari, dan anak 
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kurang berinteraksi teerhadap kedua orang tua dan keiga faktor kondisi 

lingkungan, anak kembar berada dilingkungan pengasuh, anak tidak 

beradaptasi dan berinnteraksi terhadap orang sekitar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan telah menghasilkan kesimpulan 

sebelumnya,maka peneliti akan mencoba memberikan saran-saran kepada pihak 

yang berkepentingan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

perkembangan  bahasa dan bicara sebagai berikut: 

1. Bagi guru, pada perkembangan bahasa dan bicara pada anak guru 

dapat mengajarkan anak secara perlahan dalam hal berbicara dan 

mengenalkan suku kata. 

2. Bagi orang tua, dapat mengembangkan perkembangan bahasa dan 

bicara pada anak sangat penting, dan dapat  mengajak anak berbicara 

pada kegiatan sehari-hari bersama anak dirumah. 

3. Bagi anak, dapat mengembangkan bahasa nya dan kosa kata yang 

dimiliki anak bertambah, dan anak akan mudah berbicara secara 

perlahan. 

4. Bagi peneliti, hasil ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkembangan bahasa dan 

bicara. 

5. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan 

tentang perkembangan bahasa dan bicara . 


