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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Peran Orang Tua 

Dalam Membantu Anak Usia 3-6 Tahun Yang Mengalami Keterlambatan 

Berbicara (Studi Kasus di Desa Bajawit Kecamatan Amuntai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara)” maka dapat ditarik simpulan bahwa peran 

orang tua dalam membantu anak dalam perkembangan berbicaranya yaitu: 

1. Sering mengajak anak berbicara 

2. Membantu membenarkan pengucapan anak 

3. Mengenalkan benda-benda atau lingkungan sekitar 

4. Membacakan buku cerita 

5. Mengajak anak bernyanyi 

6. Mengajak anak bermain 

7. Membatasi penggunaan gadget 

8. Tanya Jawab 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

upaya atau peran orang tua dalam mengembangkan kemampuan berbicara 

anak. Peran orang tua adalah yang paling utama dalam membantu 

perkembangan berbicara anak, karena peran orang tua sangat dibutuhkan 

untuk mengarahkan dan mendidik anak agar berkembang dalam berbicaranya, 

serta anak akan mampu dan lancar dalam berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitarnya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara anak sangat berpengaruh dalam 

perkembangan berbicara anak, Dengan demikian, maka komunikasi 

merupakan salah satu cara yang wajib dilakukan oleh orang tua. Semakin 

orang tua sering berkomunikasi dengan anak maka akan cepat juga anak fasih 

dalam berbicara. 
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B. Saran 

Berdasarkan data hasil penelitian dan simpulan tersebut maka saran 

yang dapat diberikan terkait tentang “Peran Orang Tua Dalam Membantu 

Anak Yang Mengalami Keterlambatan Berbicara (Studi Kasus di Desa 

Bajawit) Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara” sebagai 

berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Perlu adanya peran aktif orang tua dalam melatih perkembangan 

kemampuan berbicara anak, dengan begitu aspek perkembangan 

berbicara anak akan dapat berkembang secara optimal. Serta peneliti 

juga menyarankan kepada orang tua untuk: 

a. Menjadi model bicara yang baik dengan memberi motivasi, 

dorongan dan bimbingan dalam proses belajar berbicara anak. 

b. Bisa menjadi teman untuk anak dan bisa mengatur waktu disela-

sela kesibukan. 

 

2. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan untuk 

melakukan penelitian tentang peran orang tua dalam membantu anak 

yang mengalami keterlambatan berbicara dengan menggunakan metode 

yang lain. 

 

 

 


