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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berlandaskan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan yaitu : 

a. Dari 35 responden, anak yang berada di TKIT Cahaya Hati rata-rata 

berusia 5 tahun (66  bulan), berjenis kelamin perempuan. Karakteristik 

responden kebanyakan usia orangtua dalam kategorik dewasa akhir, 

memiliki pendidikan terakhir SMA, dan tidak bekerja.  

b. Secara keseluruhan anak yang berada di TKIT Cahaya Hati Kelurahan 

Utan Kayu Selatan sebagian besar mengalami perkembangan sesuai 

sebanyak 9 anak dengan presentase  sebanyak 25,7% dan sebagian kecil 

mengalami perkembangan meragukan sebanyak 26 Anak dengan 

presentase sebanyak 24,3%.  

c. Dari keseluruhan orangtua yang anak nya bersekolah di TKIT Cahaya Hati 

menggunakan jenis pola asuh demokratis dengan presentasi 24 orang 

dengan 68,6%, orangtua yang menggunakan jenis pola asuh otoriter 

sebanyak 5 orang dengan presentasi 14,3% dan orangtua yang 

menggunakan jenis pola asuh permisif sebanyak 6 orang dengan presentasi 

17,1%. 

d. Adanya hubungan pola asuh orangtua dengan perkembangan anak usia 4-

5 tahun di TKIT Cahaya Hati Kelurahan Utan Kayu Selatan dengan 

memperoleh nilai p = 0,001 (<α = 0,05) dengan chi-square alternatif p 

value p = 0,001 (<0,05). 

 

V.2 Saran 

Berlandaskan hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa hal yang peneliti 

sarankan diantaranya yaitu:
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a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menyampaikan 

informasi, edukasi kepada masyarakat mengenai Perkembangan pada anak 

dan Pola Asuh Orangtua yang baik dan benar. 

b. Bagi Masyarakat 

Peneliti meminta khususnya orang tua siswa sebaiknya menerapkan pola 

asuh yang sesuai dengan situasi dan keadaan yang dimana dapat 

menumbuhkan proses perkembangan nya dengan lingkungannya.  

c. Bagi Penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan  

menambahkan variabel lain yang dapat menjadi faktor dalam 

perkembangan anak seperti teman sebaya, hubungan saudara atau variabel 

lain nya yang mempunyai peluang besar dalam mempengaruhi 

perkembangan sosial dan kemandirian anak. Peneliti selanjutnya juga 

dapat melakukan penelitian dengan menerapkan metode kuasi eksperimen 

terkait intervensi yang dapat meningkatkan perkembangan anak. 

 

 

 


