
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola asuh orang 

tua permisif pada interaksi sosial anak usia dini keluarga petani padi di TK 

Kecamatan Sekernan Muaro Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Secara Umum 

 

Secara umum, Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Interaksi Sosial 

Anak Usia Dini Keluarga Petani Padi Di Tk Kecamatan Sekernan Muaro 

Jambi berada pada kualitas “Sedang” dengan nilai persentase 55,6%. 

2. Secara Khusus 
 

1) Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia dini 

keluarga petani padi secara keseluruhan berada pada kualitas “Sedang” 

dengan nilai persentase 55,6%. 

2) Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia dini di TK 

Kecamatan Sekernan Muaro Jambi pada indikator antar teman- 

temannya berada pada kualitas “Sedang” dengan nilai persentase 

38,2%. 

3) Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia dini di TK 

Kecamatan Sekernan Muaro Jambi pada indikator antara anak dan guru 

berada pada kualitas “Sedang” dengan nilai persentase 30,2%. 
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4) Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia dini di TK 

Kecamatan Sekernan Muaro Jambi pada indikator antara anak dan guru 

berada pada kualitas “Sedang” dengan nilai persentase 42,9%. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka saran pada 

akhir peneitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Orang tua hendaknya tidak selalu mengikuti keinginnan anak, 

memperhatikan hasil belajar lebih mengontrol, setiap keinginan anak orang 

tua harus berpikir lagi apakah itu baik atau tidak untuk anak kedepannya. 

2. Pihak orang tua dan guru hendaknya mengajarkan dan mendidik anak-anak 

untuk mengenal dan bergaul dengan lingkungan mereka. Dalam hal ini, 

lingkungan mereka adalah keluarga, tetangga, teman-teman, dan lain-lain. 

C. Implikasi Penelitian 

 

1. Penelitian ini bertujan secara umum: 

 

Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial anak usia dini keluarga petani padi di TK Kecamatan Sekernan Muaro 

Jambi. 

2. Secara khusus: 

 

a. Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial anak usia dini dengan interaksi sosial anak antar teman-temannya. 

b. Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial anak usia dini dengan interaksi sosial antar anak dan guru. 
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c. Untuk mendeskripsikan pola asuh orang 

tua permisif pada interaksi sosial anak 

usia dini dengan interaksi sosial antar 

anak dan orang tua. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pola 

asuh orang tua permisif pada interaksi sosial 

anak usia dini di TK Kecamatan Sekernan 

Muaro Jambi ternyata pola asuh orang tua 

permisif memiliki pola asuh yang berbeda-beda 

namun secara umum pola asuh orang tua 

permisif dalam mengembangkan interaksi sosial 

anak usia dini masih sedang. Orang tua dalam 

pola asuh permisif masih belum menjalankan 

dengan baik kenyataan belum terlaksana secara 

maksimal, hal ini tentu akan menjadi masukan 

yang bermanfaat serta motivasi untuk orang tua 

untuk meningkatkan kualitas pola asuh permisif 

pada interaksi sosial anak usia dini baik saat 

bersama teman, guru, dan orang tua. 

 


