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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

       Dalam bab V ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan dan rekomendasi 

berdasarkan hasil temuan penelitian dari beberapa bab sebelumnya mengenai 

masalah yang telah diteliti yaitu “Dampak keterlibatan orang tua terhadap 

kesinambungan pola asuh yang terjadi di dalam keluarga di Kelurahan 

Kertawangi Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat”. 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis pada bab IV, 

mengenai “Dampak keterlibatan orang tua terhadap kesinambungan pola asuh 

yang terjadi di dalam keluarga di Kelurahan Kertawangi Kec. Cisarua Kab. 

Bandung Barat”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Keterlibatan orang tua dalam program PAUD yang ada di wilayah kelurahan 

kertawangi 

       Keterlibatan orang tua dalam program parenting yang ada di wilayah 

kelurahan kertawangi secara deskriptif pada dimensi akademik berada pada 

kategori aktif, atau bisa dikatakan bahwa orang tua berpartisipasi secara aktif 

dalam program parenting PAUD di daerah kertawangi, hal itu ditunjukkan dengan 

aktifnya orang tua dalam menghadiri kegiatan yang diselenggarakan di PAUD 

seperti sosialisasi PAUD, kegiatan belajar mengajar di kelas, dan mengikuti sesi 

konsultasi perkembangan anak. Secara non akademik, terlihat orang tua 

berkontribusi positif  dalam beberapa kegiatan dengan ditunjukkannya skor yang 

tinggi dalam indikator pemanfaatan pelayanan sekolah dan menghadiri pertemuan 

rutin di sekolah.  

2. Dampak keterlibatan orang tua dalam program PAUD terhadap 

kesinambungan pola asuh dalam keluarga. 

       Keterlibatan orang tua bedampak secara positif dan signifikan terhadap 

kesinambungan pola asuh yang terjadi di dalam keluarga. Ini dapat dilihat dari 

keluarga yang terlibat secara aktif dalam pembelajarannya sehingga ketika 
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diterapkan pada pola asuh dalam keluarga maka didapatkan sebuah pola asuh 

yang baik dalam aspek acceptance dan kontrol meliputi kesediaan dalam 

meluangkan waktu,cepat tanggap, memperhatikan kesejahteraan anak, peka 

terhadap emosi anak, tanggapan positif, tuntunan, pembatasan-pembatasan, 

campur tangan, keketatan, pengunaan kekuasaan. 

B. Saran 

       Setelah Peneliti melakukan penelitian mengenai Dampak keterlibatan orang 

tua terhadap kesinambungan pola asuh yang terjadi di dalam keluarga di 

Kelurahan Kertawangi Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat, berikut beberapa saran 

atau rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti : 

1. Bagi pengambil kebijakan. 

       Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam kegiatan keterlibatan 

orang tua, responden atau orang tua yang hadir dalam kegiatan parenting tersebut 

lebih diminati oleh lulusan dari SMA ke atas, lalu orang tua selain yang memiliki 

pekerjaan menjadi buruh tani, kemudian orang tua dengan umur 20 tahun ke atas. 

Oleh karena itu, kepada pengambil kebijakan yang akan merumuskan dan 

melaksanakan program parenting khususnya di desa kertawangi, harus lebih 

memperhatikan tentang bahan ajar serta jadwal kegiatan agar dapat dimengerti 

dan diikuti oleh semua orang tua untuk terlibat secara aktif dalam program 

parenting guna meningkatkan sikap dan wawasan pola asuh yang baik dan benar 

dalam keluarga. 

2.  Bagi lembaga dan penyelenggara 

       Kegiatan keterlibatan orang tua merupakan salah satu wawasan tambahan 

yang akan diberikan oleh orang tua dari salah satu program PAUD yang telah 

diselenggarakan oleh sebab itu diharapkan pola asuh yang di terapkan oleh orang 

tua sesuai dengan perkembangan anak pada masannya. Akan tetapi banyak cara 

untuk mendapakan wawasan yang akan di dapat oleh orang tua murid dengan 

tidak hanta mengikuti kegiatan yang di selenggarakan pihak PAUD melainnkan 

degan media media yang telah berkembang. 
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3. Bagi peneliti selanjutnnya 

       Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

dalam hal tenaga, waktu, pikiran, materil dan lain sebagainya. Sebab karena itu, 

untuk peneliti selanjutnya yang berminat mengangkat permasalahan yang sama 

dengan penelitian ini, diharapkan agar melakukan pengkajian yang lebih spesifik 

dan mendalam mengenai dampak keterlibatan orang tua terhadap kesinambungan 

pola asuh yang terjadi di dalam keluarga, khususnya terhadap variabel pola asuh 

dalam keluarga, disini peneliti hanya mengkaji tentang pola asuh secara general, 

tidak mencakup berbagai jenis pola asuh yang bervariatif yang diterapkan oleh 

orang tua setelah terlibat dalam kegiatan parenting di Desa Kertawangi 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. 

 


