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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian tentang hubungan kualitas program parenting dan pola 

asuh orang tua dalam keluarga (Studi terhadap orang tua peserta 

program parenting di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota 

Bandung), dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Persepsi orang tua terhadap kualitas program parenting di 

Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat 

dikatakan baik. Hal ini dilihat dari  dimensi perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil program yang bernilai tinggi khususnya 

pada indikator penyusunan materi program melibatkan peserta 

program menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Apabila dilihat 

dari faktor pendidikan, pekerjaan dan usia, orang tua yang 

memiliki persepsi bernilai tinggi terhadap kualitas program 

parenting adalah orang tua yang pendidikan terakhirnya S1, 

bekerja sebagai PNS dan berusia 21-30 tahun, sedangkan 

persepsi yang bernilai rendah adalah orang tua yang 

berpendidikan SD, bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berusia 

lebih dari 40 tahun. Apabila dilihat berdasarkan lembaga PAUD, 

persepsi orang tua terhadap kualitas program parenting yang 

bernilai tinggi adalah orang tua yang mengikuti program 

parenting di RW 05 yaitu TK Labschool UPI, sedangkan 

persepsi orang tua yang bernilai rendah adalah orang tua peserta 

program parenting di RW 03 yaitu PAUD Bintang. 

5.1.2 Gambaran pola asuh orang tua setelah mengikuti program 

parenting di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung 

cenderung menerapkan pola asuh yang ideal bagi perkembangan 

anak yaitu pola asuh otoritatif. Pola asuh ini dilihat dari 

perlakuan orang tua terhadap anak yaitu memberikan kebebasan 

pada anak untuk bermain dan membiarkan anak melakukan hal 

yang disenanginya namun orang tua tetap memberikan batasan 

dan aturan. Selanjutnya orang tua memenuhi kebutuhan gizi sehat 
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untuk anak, menjadi  pendengar yang baik untuk anak, memberi 

hadiah, pujian dan motivasi pada anak, serta mengawasi kegiatan 

anak dalam pergaulan sehari-hari.
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Adapun pola asuh yang dapat dikatakan baik apabila dilihat dari 

faktor pendidikan, pekerjaan dan usia adalah orang tua yang 

berpendidikan S1, yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan 

berusia antara 21-30 tahun. Dan pola asuh yang baik dilihat dari 

lembaga PAUD adalah pola asuh orang tua peserta program 

parenting di TK Labschool UPI, sedangkan yang bernilai rendah 

yaitu TK Alam Al-Ikhlas. 

5.1.3   Kualitas program parenting memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dengan pola asuh orang tua dalam keluarga, sehingga 

semakin tinggi kualitas program parenting maka akan semakin 

baik pola asuh orang tua yang dilakukan terhadap anak, 

sedangkan jika semakin rendah kualitas program parenting maka 

pola asuh orang tua juga bernilai rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa perubahan pola asuh orang tua pada anak dipengaruhi 

secara nyata oleh kualitas program parenting yang dilaksanakan. 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

program parenting memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan pola asuh orang tua dalam keluarga. Implikasi pada penelitian 

ini adalah bahwa peningkatan terhadap kualitas program parenting 

sangat penting dilakukan agar proses pelaksanaan program parenting 

dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat sehingga 

orang tua yang mengikuti program ini dapat mengimplementasikan ilmu 

atau pengetahuan yang didapatkan dari program tersebut khususnya 

mengenai pola asuh yang baik dan tepat pada anak. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kepada simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, rekomendasi untuk penelitian ini adalah: 

5.3.1 Bagi Pengelola PAUD 

 Pengelola PAUD diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas 

program parenting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi/hasil program sehingga dapat mendorong orang tua untuk terus 

mengimplementasikan apa yang disampaikan dalam pelaksanaan 

program parenting khususnya tentang cara pengasuhan anak yang baik 

dan tepat pada anak. 

5.3.2 Orang Tua 

Orang tua diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk terus 

berpartisipasi pada program parenting. Karena melalui program ini 

orang tua dapat mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan mengenai 

cara pengasuhan yang baik dan tepat terhadap anak. 
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5.3.3 Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan 

penelitian mengenai perbandingan antara hubungan orang tua yang 

mengikuti program parenting dan pola asuh orang tua, dengan orang tua 

yang tidak mengikuti program parenting dan pola asuh orang tua yang 

dilakukan terhadap anak dalam keluarga. 


