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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bentuk permasalahan perilaku sosial yang terjadi meliputi : perilaku agresif, perilaku 

pemalu, perilaku berkuasa dan perilaku merusak, anak yang memiliki perilaku sosial 

tidak dapat menjalin hubungan dengan baik sehingga dijauh  oleh teman-temannya. Anak 

yang mengalami permasalahan perilaku sosial ini sering merasa tidak nyaman ketika 

berada didekat anak yang memiliki permasalahan sosial anak, dan permasalahan perilaku 

sosial anak sangat berpengaruh dalam menjalin hubungan sosial anak dengan teman-

temannya. 

2. Cara orang tua mengatasi anak yang memiliki permasalahan sosial dengan cara 

memberikan pendekatan kepercayaan untuk melakukan sesuatu, diberikan pengarahan 

dan pengertian memberikan kesempatan yang banyak dalam melakukan suatu hal, guru 

sudah maksimal dalam melakukan pendekatan, memberikan reward kepada anak masih 

belum maksimal yang dilakukan oleh orang tua. Akan tetapi setelah saya meneliti tentang 

permasalahan sosial anak sudah baik dalam berperilaku terhadap teman-temannya.  

3. Cara guru di dalam kegiatan belajar mengajar didalam kelas harus dapat memahami 

perilaku anak didik yang beda, guru harus bersikap adil di dalam kelas untuk memberi 

perhatian kepada anak didik agar tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap anak 

didiknya. 
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5.2.1 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka saran 

yang dapat penelitian berikan adalah :  

1. Orang tua  

Bagi orang tua, disarankan untuk mengikuti kegiatan seminar parenting yang diadakan oleh 

sekolah, aktif menanyakan perkembangan anak disekolah pada guru kelas, berdiskusi dengan 

guru mengenai pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak, dan menerapkan pola asuh orang 

tua yang ideal bagi anak sehingga terbentuk perilaku sosial anak yang sangat penting bagi anak. 

2. Guru  

Bagi guru, disarankan untuk meningkatkan komuniksi dengan orang tua mengenai 

permasalahan perilaku sosial anak. Sehingga guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam 

membentuk perilaku sosial anak. 

3. Sekolah  

Bagi sekolah, disarankan mengadakan seminar parenting untuk membekali para orang tua 

pola asuh yang idela agar orang tua dapat membentuk perilaku sosial anak tersebut. 

4. Bagi peneliti  

Bagi peneliti disarakan selanjutnya diharapkan dapat meneliti pola asuh orang tua dari aspek 

lain untuk menyatakan variabel yang lebih kuat dalam meneliti perilaku sosial anak. 

 

 

 

 


