BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari analisis korelasi product moment mengenai pengaruh pola asuh
orang tua dirumah terhadap karakter anak di Raudhatul Athfal Al-Fityah
tingkat pengaruh kedua variabel berada pada kategori tinggi dengan indeks
0,942 jelas lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 1% = 0,345 dan pada
taraf signifikan 5% = 0,266. Dari koefisien determinasinya r 2 = 0,9422 =
0,8873. Berdasarkan hasil tabel tersebut maka jumlah distribusi variabel X
terhadap variabel Y adalah sebesar 0,8873 × 100 % = 88,73% sedangkan
11,27% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti
sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan
pola asuh orang tua di rumah terhadap karakter anak di Raudhatul Athfal AlFityah Pekanbaru.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pola asuh
orang tua maka semakin baik pula karakter anak di Raudhatul Athfal AlFityah Pekanbaru.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari pola asuh orang tua
di rumah terhadap karakter anak di Raudhatul Athfal Al-Fityah untuk lebih
meningkatkan karakter anak agar lebih baik, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:
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1. Orang tua hendaknya selalu menaruh perhatian terhadap setiap saat
tumbuh kembang anak di masa golden age ini dengan senantiasa
memberikan teladan yang baik, memperhatikan dengan siapa anak
berteman, bagaimana lingkungan tempat tinggalnya. Karena di masa
golden age ini merupakan moment bagi anak untuk meniru aktivitas orang
– orang di dekatnya dan akan tersimpan di memorinya untuk jangka waktu
yang lama.
2. Orang tua hendaknya bisa mengkombinasikan pola asuh yang digunakan
tidak hanya memakai satu pola asuh saja. Karena orang tua harus bisa
memahami saat-saat tertentu untuk menggunakan pola asuh dengan tepat.
Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya karena anak usia
dini itu hakikatnya adalah meniru apa yang senantiasa dilihatnya, maka
orang tua harus bersikap dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak layak
ditiru bagi anaknya.
3. Peneliti selanjutnya harus membaca lebih banyak referensi terkait pola
asuh orang tua, serta mengkaji bagaimana seharusnya pola asuh orang tua
yang baik dalam membangun karakter anak. Karena anak usia dini
merupakan saat terbaik dalam memberikan pendidikan karakter bagi anak
yang akan sangat berguna bagi masa depan anak.

