
 
 

72 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis data yang telah dilakukan 

mengenai “Perbandingan kecenderungan pola asuh orang tua yang memiliki 

anak usia RA di sekolah Darawithaya, Narathiwat (Thailand Selatan) dan di 

PAUD Flamboyan, Tulungagung (Indonesia)” dapat diambil kesimpulan 

bahwa dengan menggunakan uji T dan uji Mann Whitney sebagai uji 

Hipotesis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan kecenderungan pola asuh oteriter antara orang tua di 

Thiland dan di Indonesia yang memiliki anak usia RA. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji Mann 

Whitney diperoleh nilai Z sebesar -3,576 hasil yang signifikan 

yaitu (p = 0,000), dan taraf signifikannya 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolok dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara kecenderungan pola asuh otoriter 

antara orang tua di  Thailand dan di Indonesia yang memiliki anak 

usia RA. 
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2. Perbandingan kecenderungan pola asuh demokratis antara orang 

tua di Thiland dan di Indonesia yang memiliki anak usia RA. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji T diperoleh 

nilai Sig.0,136 hasil yang signifikan yaitu (p = -3,134), dan taraf 

signifikannya -3,134 < 0,05 maka Ho ditolok dan Ha diterima.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara kecenderungan pola asuh demoktaris antara orang tua di  

Thailand dan di Indonesia yang memiliki anak usia RA. 

3. Perbandingan kecenderungan pola asuh permisif antara orang tua 

di Thailand dan di Indonesia yang memiliki anak usia RA. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji Mann 

Whitney diperoleh nilai Z sebesar -2,370 hasil yang signifikan 

yaitu (p = 0,018), dan taraf signifikannya 0,018 < 0,05 maka Ho 

ditolok dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara kecenderungan pola asuh 

permisif antara orang tua di  Thailand dan di Indonesia yang 

memiliki anak usia RA. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan untutk beberapa pihak: 

1. Bagi lembaga IAIN Tulungagung 
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Diharap dapat digunakan sebagai bahan koleksi dan referensi sumber 

belajar atau bacaan buat mahasiswa lainnya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan di masa akan datang dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber data untuk penetilian selanjutnya yang terkait dengan pola asuh 

orang tua. 

3. Bagi orang tua 

Diharapkan bisa menambah informasi dan dapat meningkatkan proses 

pengasuhan bagi para ibu dan para bapa. Karena orang tua adalah 

pendidikan utama dan pertama bagi anak, untuk harus dapat mendidik, 

membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka dengan baik dan 

benar. 

Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini 

mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya demi kemajuan dan 

keberhasilan pendidikan. 


