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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  bentuk  pola  

asuh orangtua terhadap perkembangan moral pada anak usia 5-6 tahun di Tk 

Assisi  dapat disimpulkan bahwa bentuk pola asuh yang diterapkan orangtua 

dalam keluarhga . 

1. Orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis berjumlah 26 orang atau 

dengan persentse (70,2%) di katakan dengan  kategori baik  karena pola asuh 

ini merupakan pola asuh yang baik digunakan untuk mendidik anak terutama 

dalam mengembangkan  moral atau prilaku anak 

2. Orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter berjumlah 7 orang dengan 

persentase (18,9%) dengan kategori sedang. pola asuh  ini merupakan pola 

asuh yang kurang tepat untuk  membimbing dan mendidik anak karena 

sifatnya yang terlalu keras dan mengekang anak  

3. Orangtua yang menerapkan  pola asuh premisif berjumlah  4 orang dengan 

persentase  (10,8%) dengan kategori rendah, pola asuh premisif  merupakan 

pola asuh yang juga kurang tepat untuk mendidik anak karena sifatnya yanng 

terlalu memanjakan anak. 
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5.2. Saran  

 Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakuakan oleh penulis yaitu 

identifikasi perkembangan moral anak usia 5-6 tahun ditinjau dari pola asuh 

orangtua maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu : 

1) Bagi orangtua. Diharapkan kepada orang tua  supaya kedepannya dapat  

menerapkan pola asuh yang demokratis terhadap anak karena pola asuh 

inilah yang tepat digunakan dalam mendidik anak terlebih lagi agar 

perkembangan moral anak juga dapat berkembag dengan optimal sesuai 

yang telah diharapkan. 

2) Bagi pendidik sebagai orangtua anak di sekolah diharpkan kedepannya 

dapat memberikan perhatian kepada anak yang pola asuhnya kurang tepat 

diterapkan orangtua dalam  mendidik dan membimbing anak, guru  harus 

memberi  contoh yang baik, dukungan dan motivasi pada anak agar dapat 

ditiru oleh anak dan  perkembangan moral anak dapat berkembang dengan 

baik.  

3) Bagi peneliti yang lain diharapkan mampu mengembangkan tentang pola 

asuh demokratis agar semakin banyak orangtua yang lebih pahamdan 

menerapkan polaasuh demokratisdi dalam keluarga dan moralanak 

berlembang dengan baik. 

4) Bagi pembaca diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai sumber 

ilmu pengetahuan guna menambah wawasan. 

 

 


