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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pola asuh yang diberikan oleh ketiga ibu tunggal rata-rata menerapkan 

pola asuh yang mengarah pada pola asuh  permisif dalam  mendidik anak-

anak mereka. Hal yang melatar bealakangi para informan menerapkan pola 

asuh ini disebabkan kesibukan sebagai ibu tungal yang harus menjalankan  

kedua peran yaitu sebagai ayah dan juga sebagai ibu bagi anaknya-

anaknya sehingga membuat mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk 

membimbing dan  memperhatikan kegiatan anak sehari-hari. Anak mereka 

tumbuh tanpa banyak pengawasan dari orang tua. Pola asuh yang seperti 

ini disebut dengan pola asuh permisif yang dalam teorinya anak-anak yang 

dibesarkan oleh orang tua tipe ini biasanya menjadi anak-anakyang manja, 

sangat menuntut. Kurang percaya diri dan kurang bisa mengendalikan diri 

mereka. Seperti yang dirasakan oleh para informan ibu tunggal walaupun 

anaknya telah didik agar mandiri namun tetap bersikap manja dan sangat 

menuntut. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu tunggal dalam  mendidik anak 

yaitu, kendala internal (dalam diri anak) dimana kendala ini dapat berupa 

sikap anak yang tidak mau dididik, malas belajar, suka membantah, dan 

melawan ibu dan kendala eksternal (di luar diri anak) dimana kendala ini 

seperti segi keuangan yang kurang menguntungkan sebagai ibu tunggal 
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yang harus mencari uang seorang diri dengan kemampuan terbatas. 

Kemudian hubungan antara kakak dan adik kurang harmonis. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka yang dapat peneliti 

sarankan: 

1. Bagi orangtua 

Diharapkan kepada setiap orang tua khususnya ibu tunggal dapat menerapkan 

pola asuh yang baik untuk anak-anaknya yaitu pola asuh yang mengarah  

pada pola asuh demokratis, sebab pada pola asuh inilah cenderung dapat 

mengahasilkan karakteristik anak yang memilki kepribadian yang positif dan 

berperilaku baik. 

2. Bagi anak 

Anak diharapkan memahami pola asuh yang diberikan oleh ibu dan  

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orangtua dengan patuh  namun 

juga memberikan masukan pada orangtua jika dirasakan apa yang dilakukan 

oleh orangtua tidak benar.Anak harus memahami  bahwa apa yang dilakukan 

oleh orangtua adalah untuk kebaikan sang  anak itu sendiri. Dan anak 

diharapkan untuk mencoba bersikap lebih mandiri karena hal itu kebaikan anak 

 

 

 

 

 

 

 


