
 

69 

 

BAB V 

PENUTUPAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian, mengenai pola asuh orang tua dalam 

mendidik karakter anak usia dini di desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan 

Kabupaten Indramayu, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola asuh orang tua di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu menggunakan pola asuh demokratis anak-anak menjadi mandiri, 

mudah bergaul, mampu menghadapi stres, berminat terhadap hal-hal baru dan 

bisa bekerjasama dengan orang lain. Pola asuh otoriter anak jarang diajak 

berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, orang  tua menganggap 

bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan 

dengan anak sedangkan pola asuh permisif Memberikan kesempatan pada 

anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya 

2. Karakter anak usia dini di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu bervariatif, ada yang mampu berbicara didepan banyak orang, ada 

yang pendiam ketika banyak orang yamg iya kenal  tapi aktif ketika 

dilingkungan yang sudah iya kenal dan ada juga   

3. Dampak pola asuh orang tua dalam mendidik karakter anak usia dini  di Desa 

Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tergantung pada pola 

asuh yang digunakan. Yakni pola asuh demokratis akan memunculkan dampak 

yang positif bagi perkembanhan kemandirian anak tunagrahita, pola asuh 

permisif akan melahirkan kemandirian yang kurang produktif dan sedangkan 

pola asuh otoriter yaitu yang menekankan anak agar mengikuti apa yang 

menjadi keinginannya  Namun semua jenis pola asuh ini memiliki kekurangan 

dan kelebihan masing-masing tergantung bagaimana penerapan yang 

dilakukan oleh orang tua itu sendiri. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai pola asuh orang tua Dalam mendidik 

karakter anak usia dini  di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu maka penulis mempunyai beberapa saran, diantaranya:  
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Bagi orang tua perlu untuk menentukan dan mempertimbangkan bersama 

mengenai pola asuh seperti apa yang akan diterapkan kepada anak, apalagi dengan 

anak usia dini. Selain itu, sangat penting sekali memperhatikan pengaruh negatif 

dan positif dari setiap gaya pola asuh. Dengan tujuan agar karakter anak usia dini 

berkembang dengan baik. Orang tua juga hendaknya tidak terpaku hanya dengan 

satu gaya pola asuh saja. Orang tua hendaknya menerapkan pola asuh yang berbeda 

sesuai tuntutan situasi dan kondisi. 

Saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian secara 

mendalam mengenai pengaruh pola asuh orang tua daalam medidik karakter anak 

usia dini. 
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