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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden tentang 

Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian pada Anak Autis di 

Sekolah Khusus Autis Harapan Utama Ananda, maka penelitian ini dapat menarik 

kesimpulan :  

a. Gambaran karakteristik orang tua menunjukan bahwa dari 30 responden 

70% mayoritas responden Orang Tua dari Anak Autis adalah Orang 

Tua dengan Usia Orang Tua Dewasa penuh (36-55 thn), 24 responden 

(80%) berjenis kelamin perempuan, dan gambaran karakteristik orang 

tua 19 responden (63.3%) mayoritas responden adalah Orang Tua yang 

memiliki pendidikan Tinggi Seperti Perguruan Tinggi 

b. Gambaran kemandirian anak autis menunjukan bahwa yaitu 

kemandirian anak autis yang baik sebesar 20 responden (66.7%) 

c. Gambaran Pola Asuh Orang Tua Menunjukan bahwa mayoritas orang 

tua di Sekolah Khusus Autis Harapan Utama Ananda, Depok. 45,7% 

adalah Pola Asuh Demokratis. 

d. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pola Asuh Demokratis dengan 

Kemandirian pada Anak Autis lebih dominan dengan presentase 85,7%, 

dari hasil penelitian Uji statistic Chi Square menunjukan pvalue = 0,032 

yang berarti p value < 0,05, sehingga ada hubungan yang bermakna 

yang signifikan pola asuh orang tua dengan kemandirian pada anak 

autis. 
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V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat dijadikan 

rekomendasi adalah: 

a. Bagi Orang Tua 

Membutuhkan bina hubungan saling percaya dengan cara 

memperkenalkan diri, mendekatkan diri kepada orang tua dengan mengajak 

berbicara keseharian anak saat disekolah mau pun dirumah  

b. Bagi institusi pendidikan 

Bagi dunia pendidikan keperawatan hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat untuk pengembangan dunia keperawatan dan dapat dijadikan 

inovasi baru dalam Pola Asuh orang Tua dengan kemandirian Anak Autis 

serta sebagai acuan atau sumber data untuk penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Autis. 

 

c. Bagi institusi keperawatan  

Peran perawat komunitas dapat meningkatkan kembali hubungan antara 

orang tua dengan anak autis. 

d. Bagi peneliti selanjutnya  

Jika peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti hubungan 

karakteristik dan memberikan intervensi atau implementasi bagi anak autis, 

agar mendapatkan hasil yang signifikan. 
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