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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

Pada BAB V ini disampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil dari dari 

penelitian tentang “Upaya Orang Tua dalam Membantu Perkembanagan Sosial 

Emosional”  sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Upaya orang tua untuk membantu perkembangan sosial emosional anak 

prasekolah yaitu dengan cara menjelaskan, mengajak, mengingatkan, 

mendampingi, memberikan contoh dan  memberikan kesempatan, yang lebih 

jelasnnya akan di uraikan sebagai berikut: 

1. Upaya orang tua dalam membantu interaksi anak dengan teman sebaya dan 

orang dewasa 

Upaya orang tua untuk membantu interaksi anak dengan teman sebaya dan 

orang dewasa yaitu dengan cara orang tua mengajak anak berbicara bersama 

temannya, mengajak anak untuk bermain bersama temannya, mengajak anak 

untuk berbicara bersama temannya, menjelaskan kepada anak kalau dengan 

tersenyum akan banyak teman, menjelaskankan kalau banyak tersenyum akan di 

sayang oleh gurunya, membiasakan anak untuk menyapa teman atau gurunya 

ketika bertemu, mengajak anak untuk mengucapkan salam ketika pergi dan 

pulang, meminta anak mengucapkan tolong ketika ingin meminta sesuatu, 

meminta anak mengucapkan terimakasih, dan mengajak anak untuk meminta 

maaf ketika melakukan kesalahan. 

2. Upaya orang tua untuk  memupuk rasa percaya diri anak prasekolah 

Upaya orang tua untuk memupuk rasa percaya diri anak yaitu dengan cara 

orang tua mendampingi anak dan tidak di tunggu di lembaga PAUD, 

mengingatkan untuk mengucapkan bismillah, melatih anak berani 

mengungkapkan keingannya untuk BAK atau BAB, serta mengajak dan memberi 

kesempatan kepada anak untuk memilih makanan yang ia sukai. 

3. Upaya orang tua dalam memupuk kemandirian anak prasekolah 

Upaya orang tua dalam memupuk kemandirian anak yaitu dengan cara orang 

tua mengajak anak untuk memakai baju sendiri, mendampingi anak ketika 

memakai dan melepaskan sepatu sendiri, memberi kesempatan kepada anak untuk 
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mandi sendiri, mengajak anak untuk mencoba menggosok gigi sendiri, 

menjelaskan kepada anak cara melepas celana atau rok ketika ingin BAK atau 

BAB, mengingatkan anak untuk makan sendiri, memandu tangannya untuk 

memegang dan mengambil sendok sendiri, serta memberi contoh anak makan 

menggunakan tangan. 

4. Upaya orang tua dalam membantu mengendalikan emosi anak prasekolah 

Upaya orang tua dalam membantu mengendalikan emosi anak prasekolah 

yaitu dengan cara orang tua mendampingi anak ketika hari pertama di lingkungan 

baru, menjelaskan kepada anak masih banyak mainan yang lain, menjelaskan 

bahwa bertengkar perbuatan yang tidak baik, serta orang tua mengajarkan anak 

untuk mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya. 

5. Upaya orang tua dalam membatu memupuk kedisiplinan anak prasekolah 

Upaya orang tua dalam membantu memupuk kedisiplinan anak prasekolah 

yaitu dengan cara orang tua mengingatkan anak untuk mengembalikan alat 

permainan yang sudah di gunakan ke tempat yang sudah di gunakan, menjelaskan 

tentang manfaat membuang sampah pada tempatnya, membangunkan anak 

dengan cara mencium pipinya, serta mengingatkan anak untuk selalu bersabar 

ketika menunggu giliran. 

 

B. Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Orang tua 

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

membantu perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah. Dalam hal ini 

orang tua anak dituntut untuk lebih aktif berinteraksi dengan anak dan 

memberikan motivasi serta pengawasan secara menyeluruh terkait dengan 

pekembangan sosial emosional anak. 

2. Untuk Guru PAUD. 

 Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai referensi dalam 

melaksanakan arah pembelajaran dalam membantu perkembangan sosial 

emosionala anak prasekolah. 
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3.  Lembaga PAUD 

Hasil penelitian ini hendaknya dapat pula dijadikan sebagai solusi alternatif 

dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkembangan 

sosial emosional anak prasekolah. Selain hal tersebut, lembaga PAUD juga dapat 

memahami sepenuhnya bahwa perkembangan sosial anak hendaknya dilakukan 

secara bersama-sama dengan orang tua siswa. Oleh sebab itu direkomendasikan 

pula agar lembaga PAUD melaksanakan kegiatan parenting sebagai solusi 

alternatif ketercapaian program pendidkan anak usia prasekolah. 

4. Peneliti selanjutnya 

diharapkanpenelitian ini bisa menjadi acuan dan dapat melengkapi bahan 

penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki kekurangan baik dalam proses 

maupun hasilnya, oleh karena itu masih banyak hal yang perlu dikembangkan dari 

penelitian seperti mengetahui faktor-faktor yang menunjang dan menghambat dari 

upaya-upaya yang telah dilakukan orang tua dalam membantu perkembangan 

sosial emosional anak prasekolah. 
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