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BAB V 

KESIMPULAN 
 

A. Kesimpulan  

Secara umum penelitian ini telah menggambarkan pengaruh antara 

persepsi orang tua tentang anak dan usia pernikahan terhadap pola asuh 

anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi orang tua tentang anak 

memiliki pengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, 

orang tua yang berada pada kategori persepsi tentang anaknya rendah 

akan menggunakan pola asuh yang cenderung otoriter, karena orang 

tua tersebut tidak mengetahui bagaimana cara memperlakukan anak 

yang sesuai dengan kedudukan mereka dirumah, tindakan-tindakan apa 

saja yang harus dilakukan oleh orang tua. Sehingga persepi orang tua 

memiliki pengaruh yang sangat signifikan, hal tersebut bisa dilihat dari 

hasil pengujian hipotesis melalui perhitungan analisis jalur yang 

menunjukan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, hal itu berarti variabel 

persepsi orang tua tentang anak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pola asuh anak. 

2. Usia pernikahan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 

keluarga, upaya orang tua dalam merealisasikan peran dan fungsi 

dikeluarga akan menimbulkan berbagai cara orang tua dalam 

membingbing, mendidik dan merawat serta mengasuh anak-anaknya 
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agar dapat berkembang dengan baik. Cara orang tua dalam mengasuh 

anak inilah yang kemudian disebut dengan pola asuh orang tua. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur bahwa variabel usia 

pernikahan berpengaruh terhadap pola asuh anak hal tersebut bisa 

dilihat dari hasil uji hipotesis yang menunjukan bahwa H1 diterima dan 

H0 ditolak. Hal ini diperkuat dengan adanya teori yang menyebutkan 

bahwa pola asuh anak ditentukan oleh karakter orang tua, pendidikan 

orang tua, lingkungan keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa usia 

pernikahan memiliki pengaruh terhadap pola asuh anak, karena 

semakin lama usia pernaikahan semakin matang usia orang tua, 

meskipun orang tua tersebut pada awalnya menikah di usia muda. 

Serta faktor lainnya adalah dari faktor pengalaman, semakin lama usia 

menikah orang tua maka akan semakin banyak pengalaman yang di 

dapat orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada  anaknya. 

3. Persepsi orang tua tentang anak dan usia pernikahan memiliki 

pengaruh terhadap pola asuh anak, terlihat dari hasil perhitungan 

melalui analisis jalur menunjukan skor pengaruh total persepsi orang 

tua tentang anak dan usia pernikahan terhadap pola asuh anak adalah 

sebesar 0,918 jika dipresentasikan sebesar 91,8% Oleh karena itu, 

dapat penulis analisis bahwa kedua hal ini sangat begitu 

mempengaruhi terhadap pola asuh yang akan diekspresikan oleh orang 

tua terhadap anak. Hal tersebut akan memberikan banyak dampak pada 
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kehidupan keluarga yang memang menjadi suatu tolak ukur pada pola 

pendidikan di antara orang tua anak. 

 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dibuat rekomendasi untuk para pihak 

yang terkait diantaranya: 

1. Bagi keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, 

karena dari keluargalah anak mulai belajar mengenai semua hal yang 

menyangkut dalam kehidupan. Maka dari itu orang tua merupakan 

orang yang harus benar-benar memahami bagaimana cara 

memperlakukan atau bagaimana cara memandang anak. Anak terlahir 

secara suci, belum mengerti hal apapun, maka dari sini lah tugas orang 

tua yang sangat penting yaitu membantu perkembangan anak sampai 

anak tumbuh dewasa dengan cara merangsang perkembangan anak 

sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya.  

Orang tua diharapkan dapat mengerti cara memahami anak, dengan 

memberikan pola asuh yang tepat bagi anak, agar anak dapat 

mengembangkan potensi sesuai deng tahapan perkembangannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai landasan atau 

bahkan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang keluarga, orang tua dalam 
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hal pola asuh yang diterapkan kepada anak-anaknya. Para peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat lebih bisa mengkaji hal-hal apa saja yang 

dapat terjadi apabila orang tua menikah pada usia muda. 

 

 


