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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Pola asuh Anak usia 5-6 Tahun keluarga Transmigrasi di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Boliyohuto Kabupaten Gorontalo sebagian orang tua sudah mengarah ke pola asuh Demokrasi 

tetapi masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan karakteristik demokrasi itu sendiri sehingga 

dapat disimpulkan pola asuh Keluarga Transmigrasi masih belum Optimal. Masih sekitar 20% 

yang menerapkan pola asuh otoriter, 10% yang menerapkan pola asuh Permisif, Dan sekitar 70% 

yang telah menerapkan pola asuh Demokrasi. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman  orang 

tua terhadap pola asuh Demokrasi yang sebenarnya. Selain itu salah satu faktor yang 

mempengaruhi pola asuh Keluaraga Transmigrasi yakni Tingkat pendidikan orang tua yang 

masih rata-rata hanya sampai pada sekolah menengah pertama bahkan ada juga yang hanya 

sampai di sekolah dasar. Hal ini yang dapat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan dalam 

keluarga masih belum optimal karena masih sangat minim pengetahuan dan pemahaman orang 

tua tentang penerapan pola asuh yang baik dan benar. Oleh karena itu Orang tua harus 

memahami betul bahwa dalam cara menereapkan pola asuh kepada anak akan sangat 

mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa saran yang dapat di kemukakan sebaga 

berikut: 

1. Mengingat pola asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua terutama dalam pola 

asuh demokrasi  maka orang tua lebih mengoptimalkan lagi dan berupaya memberikan 

pengasuhan yang terbaik untuk anak terlebih utuk pola asuh Demokrasi, baik 

dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. 

2. Orang tua sebaiknya lebih meningkatkan lagi pemahaman atau pengetahuan tentang pola 

asuh dengan cara berdiskusi dengan orang yang lebih memahami tentang pola asuh 

Demokrasi. 
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3.  Orang tua juga harus mengikuti sosialisasi tentang  penerapan  gaya pola asuh yang baik 

dan benar , selain itu  juga orang  tua harus lebih banyak membaca buku-buku tentang 

pola asuh. 

  

 


