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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk  bimbingan dan

pola asuh orang tua dalam membina perkembangan moral anak pedagang di

Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari meliputi :

Pola asuh, otoriter, permisif, demokratis dan situasional. (1) Pola asuh otoriter,

dimana orang tua lebih cenderung memaksakan kehendaknya, menentukan

sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak

tanpa ada kompromi; (2) Pola asuh permisif, di mana prilaku orang tua

mengontrol terhadap anaknya tidak ketat atau longgar, komunikasi tergantung

pada anak, hukuman atau konsekuensi tergantung pada anak, dan disiplin yang

sangat longgar di mana orang tua memberika kebebasan sepenuhnya pada anak.

(3) pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak untuk

mengemukakan pendapat, atau adanya komonikasi dua arah antara orang tua

dan anak, hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan anak,

terbentuk atas kesepakatan bersama. (4) pola asuh situasional, di mana prilaku

orang tua pada pola asuh ini orang tua tidak menerapkan salah satu tipe pola

asuh tertentu. Tetapi kemungkinan orang tua menerapkan pola asuh secara

fleksibel, luwes dan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung

saat itu. Dari beberapa pola asuh orang tua di Pasar Baruga, ada kecenderungan

bahwa pola asuh otoriter  yang  lebih dominan diterapkan oleh orang tua di

Pasar Baruga di bandingkan dengan pola asuh yang lain,
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2. Pola bimbingan demokratis dan situasional dinilai paling baik dalam membina

perkembangan moral anak pedagang di pasar baruga di banding dengan pola

asuh yang lain, ini dikarenakan dengan pola asuh demokratis ini anak mendapat

kebebasan dalam mengungkapkan pendapatnya tanpa ada tekanan dari orang

tua. Sedangkan pola asuh situasinal di mana dengan keadaan yang begitu sibuk

berdagang di pasar anak di berikan kebebasan namun dalam hal-hal tertentu

anak mendapat penegasan-penegasan yang besifat membangun moralitas yang

baik, seperti mengaji,sekolah dan belajar. Disisi lain membimbing anak kejalan

yang baik dan benar  adalah kewajiban orang tua maka seyogyanya pola asuh

ini dapat digunakan.

Dalam lingkungan keluarga dimana orang tua melakukan bimbingan,

pengasuhan dan pemberian kasih sayang, secara langsung maupun tidak langsung

akan membawa dampak yang cukup besar terhadap perkembangan moral anak.

Dengan demikian, kondisi lingkungan keluarga dengan model pola asuh tertentu

jelas akan mempengaruhi cara bertutur kata, cara sikap, dan pola tingkah laku anak

termasuk perkembangan jiwanya.

Itu semua bisa dilihat dari bagaimana pola bimbingan yang diterapkan oleh

orang tua dalam menanamkan moralitas. Penataan lingkungan fisik dan psikologis

dapat mempengaruhi moralitas seorang anak.

Begitupun di Pasar Baruga, walaupun status dari orang tua yang begitu

sibuk menjual di pasar baruga , akan tetapi secara sosiologis mereka tetap orang

tua dari anak-anaknya yang memiliki kewajiban mengasuh dan membimbing.
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Dalam hal ini perkembangan moralitas pada anak bisa dilihat dari bagaimana

pengasuhan orang tua terhadap anaknya.

B. Saran

1. Bagi pihak orang tua hendaknya lebih memperhatikan dan mengawasi tingkah

laku anak dalam meningkatkan ahlakul karimah atau moralitas yang baik yang

baik walau kita dalam keadaan yang begitu sibuk .Hal ini sangatlah penting,

namun mereka tidak berhak bertindak otoriter terhadap anak dan harus

menjalankan fungsi sebagai orang tua dengan baik, diantaranya memberikan

kasih sayang, bimbingan budi pekerti, serta menerapkan cinta kasih terhadap

sesama.Sehingga terjadi keselarasan antara anak dengan orang tua.

2. Perkembangan sosial dan moral anak akan memberikan pengaruh terhadap

kelangsungan hidup anak. Untuk itu, perlu adanya pemahaman sikap pada

anak, dimana masing-masing anak tidaklah mempunyai sikap yang sama.

Dengan upaya pemahaman anak tersebut orang tua hendaknya tahu

bagaimana seharusnya memposisikan anak dan memberikan perlakuan yang

sesuai usianya.


