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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

Setelah penelitian dilakukan terhadap 81 responden dengan judul penelitian 

“Hubungan Pola Asuh Orang tua dengan Sibling Rivalry Pada Anak Usia Pra 

sekolah di TK Pertiwi III Depok” maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai 

berikut : 

a. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah rata-rata usia orang 

tua berusia 36 tahun, jenis kelamin orang tua mayoritas adalah 

perempuan (66,7%), dan pendidikan orang tua sebagian besar adalah 

tinggi (96,3%). 

b. Orang tua yang memiliki pola asuh non demokratis mengalami sibling 

rivalry yaitu sebanyak 19 responden (86,4%), sedangkan orang tua yang 

memiliki pola asuh demokratis terdapat 27 responden (45,8%) yang 

mengalami sibling rivalry. 

c. Hasil penelitian menunjukkan secara statistik ada hubungan yang 

bermakna antara pola asuh orang tua dengan sibling rivalry pada anak 

usia pra sekolah (p=0,001 , CI=95%). 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada 

berbagai pihak yang terkait sebagai berikut : 

1. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian menujukkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan 

sibling rivalry pada anak usia pra sekolah, sehingga peneliti 

menyarankan kepada orang tua untuk menerapkan pola asuh demokratis 

agar mengurangi terjadinya sibling rivalry pada anak. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan 

sibling rivalry pada anaka usia pra sekolah, sehingga peneliti 
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menyarankan kepada institusi pendidikan agar bersedia untuk menambah 

informasi dan ilmu pengetahuan mengenai konsep sibling rivalry.  

3. Bagi Profesi Keperawatan  

Hasil penelitian menujukkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan 

sibling rivalry pada anak usia pra sekolah, sehingga peneliti 

menyarankan perawat hendaknya memberikan pelayanan keperawatan 

berupa pendidikan kesehatan bagi orang tua mengenai sibling rivalry 

pada anak usia pra sekolah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang bertema sama 

dengan penelitian ini. Peneliti menyarankan untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejadian sibling rivalry pada anak selain pola asuh orang tua. 
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