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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Anak dengan down syndrome merupakan individu yang memang memiliki 

keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik, sehingga dibutuhkan terapi 

yang bertahap dan berkelanjutan. Meskipun semua orangtua telah mengajak 

anaknya untuk pergi ke lembaga terapi, namun minimnya media terapi (khususnya 

terapi motorik halus) yang ada di rumah menyebabkan terapi pada anak down 

syndrome hanya terbatas di lembaga terapi yang kelasnya dihadiri sebanyak rata-

rata 2 kali dalam seminggu, padahal nyatanya anak tersebut membutuhkan latihan 

yang terus menerus. Dengan adanya media website maka orangtua bisa mengakses 

web tersebut untuk melakukan terapi motorik halus bersama anaknya di rumah. 

Hal tersebut mendasari perancangan website yang dilakukan oleh penulis, 

dimana website yang dirancang sangat user-friendly karena memiliki flow yang 

jelas, desain user interface yang simpel dan dirancang sedemikian rupa agar terasa 

familiar oleh target audiens agar mudah untuk dimengerti. Penulis mengharapkan 

dengan adanya website terapi origami ini orangtua dapat lebih sering melakukan 

terapi bersama dengan anaknya guna mendukung perkembangan sang anak yang 

memang membutuhkan usaha lebih untuk melatihnya, karena perlu diingat bahwa 

anak dengan down syndrome bukanlah individu yang menderita mental 

retardation, melainkan hanya “terlambat” berkembang.  
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5.2 Saran 

Setelah menyelesaikan proses perancangan website ini penulis menyarankan 

untuk peserta tugas akhir yang mengangkat topik mengenai perancangan website 

untuk melakukan proses perancangan yang difokuskan kepada kemudahan target 

audiens dalam mengakses, menelusuri, dan menggunakan website tersebut, selain 

itu konten yang dimuat juga harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dan 

diperhatikan cara penyampaiannya supaya audiens dapat memahami isi website 

dengan baik. Lalu penulis juga ingin memberikan saran kepada orangtua dengan 

anak down syndrome untuk terus membimbing anaknya, karena sebaik apapun 

media terapi yang diberikan, peran orangtua sebagai pengajar sangat penting 

dalam proses tumbuh kembang sang anak. 
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