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ABSTRAK 
Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tingkat Intellegence Quotient (IQ) Anak di Sekolah 

Dasar Negeri sepanjang Jaya 1 Tahun 2013 

Hainun Nisa 

Latar Belakang:Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan dimana pada saat itu 

peran orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tatu Van lanen 

dalam penelitianya mengatakan bahwa Negara ASEAN memiliki rata-rata nilai Intelegensi Question 

(IQ) yang cukup tinggi yaitu sekitar 86-92 dan Indonesia memiliki rata-rata nilai Intelegensi Question 

(IQ) 86. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat Intelegensi 

Question (IQ) Anak di Sekolah Dasar Negeri Sepanjang Jaya 1Bekasi. Metode Penelitian:Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 

Sepanjang Jaya 1. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability 

sampling dengan cara simple random sampling. 

Hasil Penelitian:Analisa data yang diakukan meliputi univariat dan bivariat. Hasi penelitian diperoleh 

distribusi frekuensi 45 anak (62,5%) mendapat pola asuh demokratis dan 36 anak (50%) mempunyai 

IQ sedang. Hasil analisa bivariat diperoleh adanya hubungan antara pola asuh dengan tingngkat 

intelligence quotient (IQ).Berdasarkan hasil penelitian diatas diharapkan agar orang tua 

memperhatikan perkembangan intelligence anak dan menjadi pengasuh yang baik bagi anak sehingga 

tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. 

 

Kata Kunci   : Pola Asuh Orang tua, IQAnak 

Daftar Acuan   :2006-2012 

Jumlah Halaman  :xi-40 

 

ABSTRACT 

The Relationship Between Parenting With An Intellegence Quotient (IQ) Of Children At Sepanjang 

Jaya 1 Elementary School 2013 

Hainun Nisa 

Background : Childhood is a growth and infancy period where is the parenting and environtment will 

be had a big effect for the children grewth. Tatu Van lanen in her research says that ASEAN country 

had a high score in average of Intelegensi Question (IQ) that is between 86-92 and Indonesia has an 

average in 86 score of Intelegensi Question (IQ). 

Research Objective: To knows The Relationship between parenting with an Intellegence Quotient (IQ) 

of children at Sepanjang Jaya 1 Elementary School 2013 

Method : Design of this research was using descriptive analytic with crossectional design as 

approach.Technique of sampling was probability sampling with simple random sampling. 

Sample for this research were children on the 6th class at Sepanjang Jaya 1 Elementary School. 

Results : Univariat and bivariat analysis was done for this research.  Result of this research was 

frequency distribution 45 children (62,5%) whose had democratic parenting, and 36 (50%) of them 

had a moderate IQ. The bivariate results of analysis shows that there is an Relationship between 

parenting with an Intellegence Quotient (IQ) of children at Sepanjang Jaya 1 Elementary School 2013. 

Based on that result parents will pay attention to their children about the Intellegence Quotient (IQ) 

and becoming the best caregiver for their children be expected. 

 

 



3 

 

3 

 

PENDAHULUAN 

Anak merupakan individu yang 

berbeda dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga 

remaja.Masa anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan dimana pada 

saat itu peran orang tua dan lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

anak.Agar pertumbuhan dan perkembangan 

anak berjalan dengan baik seorang anak harus 

mendapatkan sumber-sumber yang beraneka 

ragam untuk pembelajaranya seperti 

memberikan kesempatan untuk melatih 

pengalaman masa lalu sehingga anak dapat 

mengasimilasikanya kedalam persepsi dan 

hubungan 

baru.(Abdoerrachman.Affandi.Agusman., dkk. 

2007). 

Pada proses tumbuh kembang orang 

tua harus memperhatikan kesehatan anak, 

upaya kesehatan ini bukan hanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup anak, 

tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup 

anak agar mencapai tumbuh kembang yang 

optimal, baik dari segi fisik, mental, 

emosional, sosial dan intelegensi. (Yudha 

Rbert Angga. 2012). 

Menurut Binet hanya 1 persen saja 

populasi di dunia yang memiliki tingkat 

Intelegensi Question (IQ) diatas 135, 50 

persen memiliki Intelegensi Question(IQ) rata-

rata kisaran 90-110, sebesar 25 persen 

memiliki Intelegensi Question (IQ) diatas rata-

rata dan 25 persen memiliki Intelegensi 

Question (IQ) dibawah rata-rata. Richard Lyan 

dan Tatu Van lanen dalam penelitianya 

mengatakan bahwa Negara ASEAN memiliki 

rata-rata nilai Intelegensi Question (IQ) yang 

cukup tinggi yaitu sekitar 86-92 dan Indonesia 

memiliki rata-rata nilai Intelegensi 

Question(IQ) 86. (Metro News.com). 

Perkembanga Intelegensi Quotient 

(IQ) pada anak dapat di pengaruhi oleh pola 

asuh orang tua, lingkungan, dan 

genetik.Walaupun pertumbuhan dan 

perkembangan berjalan dengan menurut 

norma-norma tertentu, seorang anak dalam 

banyak hal bergantung kepada orang dewasa, 

misalnya mengenai makanan, perawatan, 

bimbingan, perasaan aman, pencegahan 

penyakit dan sebagainya.Oleh karena itu 

semua orang yang mendapatkan tugas 

mengawasi anak harus mengerti persoalan 

anak yang sedang tumbuh dan berkembang 

sehingga tidak menciptakan suatu lingkungan 

yang 

buruk.(Abdoerrachman.Affandi.Agusman., 

dkk. 2007). 

Indonesia merupakan salah satu 

Negara di Asia yang menganut prinsip 

konfusianisme yaitu apa yang dikatakan orang 

tua selalu benar dan tidak pernah salah, 

sehimgga seorang anak harus mengikuti semua 

apa yang diperintahkan oleh orang tua dan jika 

tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh orang 

tua maka anak akan diberikan hukuman yang 

dimana itu akan mempengaruhi tumbuh 

kembang anak baik secara fisik maupun secara 

intelegensi yang  dimana tingkat IQ seorang 

anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh dari 

orang tua. (Latipah Eva.2012). 

Habibi (2007) menjelaskan bahwa 

masa depan anak akan sangat tergantung pada 

pengalaman yang didapatkan anak termasuk 

pendidikan dan pola asuh orang tua. 

Perkembangan intelegensi dimulai sejak masih 

anak-anak, setiap anak mempunyai potensi 

untuk mengembangkan IQ-nya dengan disertai 

bantuan dari kedua orang tuanya, anak diberi 

kesempatan untuk menemukan dan 

membangun pemahamannya (discovery 

learning), tetapi orang tua tetap harus berperan 

memperluas dan meningkatkan efektifitas 

belajarnya dengan bantuan arahan yang tepat 

(scaffolding) sehingga anak dapat 

meningkatkan daerah kemampuan aktualnya. 

Hasil penelitian di Texas menunjukan 

adanya perbedaan sekor IQ dari anak-anak 

yang diadopsi.Walaupun IQ dari ibu kandung 

mereka lebih rendah dari IQ ibu yang 

mengadopsi, IQ anak-anak adopsi ini ternyata 

setinggi seperti ibu adopsinya. Scar dan 

Weinber (dalam Rathus 1986) dalam 

penelitianya di Minnessota menentukan bahwa 

anak kulit hitam yang diadopsi sebelum usia 

satu tahun oleh orang tua berkulit putih kelas 

menengah, ternyata memiliki skor IQ 

sebanyak 15 sampai 25 poin lebih tinggi di 

atas skor IQ anak-anak kulit hitam yang diasuh 

oleh orang tua mereka sendiri. Ini menunjukan 

bahwa para orang tua adopsi tersebut telah 
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menularkan IQ yang tinggi kepada mereka 

melalui pola asuh yang diberikan. (Latipah 

Eva.2012). 

Namun demikian pola asuh bukanlah 

faktor penentu utama terhadap tingkatIQ anak. 

Menurut penelitian Eysenck Analisis statistic 

menunjukan bahwa variasi total dalam IQ 

kurang lebih sebesar 70% disebabkan faktor 

genetic, 19% disebabkan faktor lingkungan 

keluarga, serta sisa variasinya sekitar 10% 

disebabkan oleh perlakuan unik yang diterima 

individu dalam keluarga, dengan demikian 

sebagian besar pengeruh tingkat IQ pada anak 

dipengaruhi oleh faktor genetic (Latipah 

Eva.2012). Penelitian yang dilakukan Panan 

Pichayapinyo dkk, yang dilakukan di 

Bangkok, Thailand tahun 2008 menunjukan 

tidak adanya hubungan antara pola asuh 

dengan tingkat IQ. 

Survei awal yang dilakukan peneliti 

tanggal 10 September 2012 di Sekolah Dasar 

Negeri Sepanjang Jaya 1 terkait variable 

tingkat Intellegence Quotient (IQ), maka 

diperoleh data bahwa dari 87 siswa/siswi kelas 

6 sebagian besar memiliki rata-rata nilai rapot 

7 sebanyak 70 persen.(Sekolah Dasar Negeri 

Sepanjang Jaya 1 Bekasi, 2012). 

Maka berdasarkan latar belakang 

diatas penulis tertarik untuk meneliti hubungan 

pola asuh orang tua dengan tingkat Intelegensi 

Quotient (IQ) Anak di Sekolah Dasar Negeri 

Sepanjang Jaya 1. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif Analitik. 

Dengan pendekatan cross sectional dimana 

penelitian yang akan dilakukan untuk 

mempelajari/mengetahui dinamika hubungan 

antara pola asuh orang tua dengan tingkat IQ 

anak Sekolah Dasar Negeri Sepanjang Jaya 1 

tahun 2013, dimana pengumpulan data 

dikumpulkan secara sekaligus pada suatu 

waktu artinya tiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja (Notoatmodjo, 2010). 

Prosedur Pengumpulan dan Analisa Data 

1. Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul melalui studi 

dokumentasi, kemudian pengelolaan data yang 

melalui beberapa tahapan, kegiatan dalam 

proses pengelolaan data meliputi: 

a. Memeriksa Data (Editing) 

Memeriksa data dalah memeriksa data yang 

telah dikumpulkan baik berupa daftar 

pertanyaan, kartu atau buku register. 

b. Member Kode (coding) 

Coding adalah pengklasifikasikan jawaban 

responden dan member kode. 

c. Menyusun data (Tabulating Data) 

Tabulating adalah pengorganisasian data 

sedemikian rupa agar dengan mudah dapat 

dijumlah, disusun dan dicatat untuk disajikan 

dan dianalisis. 

2. Analisa Data 

Menurut Notoatmodjo (2010), analisa 

data adalah ‘’mengelompokan, membuat suatu 

urutan, sehingga mudah untuk dibaca. 

Penelitian ini menggunakan data secara 

univariat dan bivariat. 

a. Analisa univariat 

Analisa univariat adalah analisa yang 

dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil 

penelitian yang akan menghasilkan distribusi 

dan persentase dari setiap variabel 

(Notoatmodjo, 2010). Analisa univariat dalam 

penelitian ini digunakan untuk menganalisa 

distribusi frekuensi tiap variabel yaitu 

polaasuh demokratis, otoriter,  permisif di 

Sekolah Dasar Negeri Sepanjang Jaya 1. 

b. Analisa bivariat  

Analisa bivariat adalah analisa yang 

di gunakan terhadap data variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 

2010). Analisa bivariat dalam penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis hubungan 

polaasuh orang tua dengan tingkat Intelegensi 

Question (IQ) Anak di Sekolah Dasar Negeri 

Sepanjang Jaya 1. Analisa yang digunakan 

adalah uji Chi Squre, yaituuji yang digunakan 

untuk menguji perbedaan proporsi/ persentase 

antara beberapa kelompok data dan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel 

kategorik. Tingkat kemaknaan dalam 
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penelitian ini adalah 5% (nilai α = 0,05). 

Apabila didapat p value > α bermakna H0 

gagal ditolak, sebaliknya apabila didapat p 

value < nilai α bermakna H0 ditolak 

HASIL PENELITIAN 

a. Pola Asuh 

   Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh di Sekolah Dasar Negeri Sepanjang Jaya 1 Bekasi 

periode Desember 2013 

Pola Asuh Frekuensi (n) Persentase (%) 

Demkratis 44 62 

Otoriter 7 9,9 

Permisif 20 28,2 

Total 71 100 

Berdasarkan tabel 1 dapat digambarkan bahwa 

distribusi frekuensi pola asuh dari 

71responden terdapat45 responden 

(62%)mendapat pola asuh demokratis, 20 anak 

(28,2%) mendapat pola asuh permisifdan 

7anak (9,9%) mendapat pola asuh otoriter. 

b. Tingkat Intelegence Quotient (IQ) 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Tingkat Intelegence Quotient (IQ) di Sekolah Dasar Negeri 

Sepanjang Jaya 1 Bekasi periode Desember 2013 

Tingkat Intelegence Quotient (IQ) Frekuensi (n) Persentase (%) 

Rendah 36 50,7 

Sedang 35 49,3 

Tinggi 0 0 

Total 71 100 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat digambarkan 

bahwa distribusi frekuensi tingkat IQ dari 

71responden,36responden (50,7%) mempunyai 

IQ rendah, 35responden (49,3%) mempunyai 

IQ sedang dan 0 anak (0%) yang mempunyai 

IQ tinggi. 

Hubungan pola asuh dengan tingkat Intelegensi Question (IQ) Anak. 

Tabel 3 

Hubungan Pola Asuh dengan Tingkat Intelegensi Question (IQ) Anak di Sekolah Dasar 

Negeri Sepanjang Jaya 1, Bekasi. Periode Desember 2013 

Pola Asuh 
Intelegensi Question (IQ) 

Total Pvalue 
Rendah Sedang Tinggi 

 n % n % n % n %  

Demkratis 18 25,4 26 36,6 0 0 44 62 

 

0,037 

Otoriter 3 4,2 4 5,7 0 0 7 9,9 

Permisif 15 21,2 5 7 0 0 20 28,2 

Total 36 50,7 35 49,3 0 0 72 100 

  

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat 

bahwa dari 71 responden, 44 responden  (62%) 

yang mendapatkan pola asuh demokratis, 

diantaranya 26 orang (36,6%) mempunyai IQ 

sedangdan 18 anak (25,4%) mempunyai IQ 

rendah, anak yang mendapatkan pola asuh 

permisif sebanyak 20 responden (28,2%), 

diantaranya 15 responden (21,2%) mempunyai 

IQ rendah dan 5 anak (7%) mempunyai IQ 

sedang, dananak yang mendapatkan pola asuh 

otoriter sebanyak 7 anak (9,9%) diantaranya 4 
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anak (5,7%)  mempunyai IQ sedang dan 3 anak 

(4,2%)mempunyai IQ rendah. 

  Analisa data menggunakan 

derajat kemaknaan 95%, (α = 0,05)maka 

diperoleh nilai Pvaluesebesar0,037, sehingga 

analisa statistik menunjukan P value< α 

(0,037< 0.05), maka dapat disimpulkan (H0) 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa secara 

statistik terdapat hubungan antara pola asuh 

orang tua dengan tingkat IQanak. 

PEMBAHASAN 

Hubungan pola asuh dengan tingkat 

Intelegensi Question (IQ) Anak 

Berdasarkan analisa yang dilakukan 

oleh peneliti tentang pola asuh yang diberikan 

oleh orang tua terhadap anak maka didapatkan 

persentase terbanyak adalah pola asuh 

demokratis yaitu sebanyak 45 responden  

(62,5%).  

Pola asuh mengambil peranan yang 

cukup besar dalam peningkatan IQ 

anak.Muttaqin (dalam Jurnal Keperawatan 

Soedirman,  2010) mengatakan bahwa pola 

asuh demokratis dapat mengakibatkan anak 

mandiri, mempunyai kontrol diri dan 

kepercayaan diri yang kuat, dapat berinteraksi 

dengan teman sebayanya dengan baik, mampu 

menghadapi stress, mempunyai minat terhadap 

hal-hal yang baru, kooperatif dengan orang 

dewasa, penurut, patuh dan berorientasi pada 

prestasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan Ika 

Fadhilah, Achmad Lutfatul Latifa dan Dewi 

Natalia Husadayanti di Purwokerto tahun 2010 

menunjukan bahwa tipe pola asuh demokratis 

merupakan pola asuh terbanyak (51%) yang 

diterapkan oleh orang tua kepada anaknya 

karena pola asuh demokratis mempunyai 

prinsip mendorong anak untuk mandiri, tapi 

orang tua tetap menetapkan batas dan kontrol. 

Anak yang sejak usia dini memiliki 

kelekatan dengan orang tua cendrung 

berkembang menjadi anak yang ramah, 

mandiri, mudah beradaptasi dan percaya diri 

sebaliknya anak yang pada usia dini tidak 

memiliki kedekatan erat dengan orang tua 

menjadi individu yang tidak dewasa, manja 

dan rentan terhadap prilaku disruptif atau 

agresif dalam fase perkembangan berikutnya. 

(Mikulincer dan Shaver dalam Pengantar 

Psikologi Pendidikan, 2012). 

Pola asuh bukan satusatunya yang 

mempengaruhi IQ, tetapi diharapkan dengan 

pola asuh yang baik dapat meningkatkan IQ 

anak. Orang tua harus dapat memahami 

kondisi psikologis anak sehingga orang tua 

dapat menentukan pola asuh yang baik untuk 

diterapkan pada anak, ketika seorang anak 

mendapatkan pola asuh yang pas untuk dirinya 

diharapkan tumbuh kembangnya berjalan 

dengan baik sehingga apa yang diajarkan 

orang tua dapat diterima anak dengan baik. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan 

peneliti tentang IQ anak maka didapatkan 

persentase terbanyak dengan tingkat IQ anak 

rendahyaitu sebanyak 36 anak (50,7%). 

David Wechsler (dalam Pengantar 

Psikologi Pendidikan,  2012) mendefinisikan 

intelegensisebagai suatu kemampuan untuk 

bertindak secara terarah, berpikir secara 

rasional, dan menghadapi lingkungannya 

secara efektif. Secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa intelegensi adalah suatu 

kemampuan mental yang melibatkan proses 

berpikir secara rasional dan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nanik dalam Penelusuran 

Karakteristik Hasil Tes Inteligensi WISC Pada 

Anak Dengan Gangguan pemusatan 

Perhatian  Dan Hiperaktivitas pada tahun 2006 

didapatkan skor IQ rata-rata anak Indonesia 

yaitu97. 

Orang tua sebagai orang yang 

terdekat dengan anak harus benar-benar 

memperhatikan perkembangan IQ anak 

sehingga anak dapat tumbuh menjadi seorang 

anak yang pintar.Pada masa anak-anak 

plastisitas otak masih tinggi sehingga anak 

lebih terbuka dalam menerima pembelajaran, 

pengkayaan dan kreativitas. 

Hasil analisa bivariat antara pola asuh 

terhadap tingkatintellegence quotient (IQ) 

diperoleh bahwa P value< α (0,037< 0,05) 

yang menunjukan ada hubungan antara pola 

asuh dengan tingkat Intelegensi Question (IQ). 

Sternberg mengatakan bahwa 

intelligence akan melibatkan adaptasi. 

Terdapat asumsi bahwa intellegence adalah 

sesuatu yang dilakukan seseorang dengan 
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bantuan orang lain. Seseorang memiiki 

kecendrungan lebih besar untuk berpikir dan 

bertindak secara inteligen apabila memperoleh 

batuan dari orang lain. Hasil penelitian di 

Lowa menunjukan adanya peningkatan IQ 

yang bersifat subtabtif sebagai hasi asuhan. 

(Latipah Eva.2012). penelitian yang dilakukan 

oleh Fithia Dyah Puspitasari,  Toto Sudargo 

dan Indria Laksmi Gamayanti di Yogyakarta 

pada tahun 2011 nenunjukan adanya hubungan 

antara pola asuh dengan tingkat intelligence.  

Maria Ulfa yang melakukan 

penelitian pada anak sekolah dasar di Sleman 

Yogyakarta pada tahun 2012 menunjukan 

adanya hubungan antara pola asuh yang 

diberikan orang tua kepada anak. Banyak 

penelitian yang menemukan hubungan antara 

hasil tes IQ dengan penempatan anak-anak 

dalam keuarga asuh yang baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Sternberg dan 

mendukung hasil pemelitian sebelumnya yang 

menyatakan adanya hubunganantara tingkat 

IQ anak dengan pola asuh yang diberikan 

orang tua.Anak yang mendapatkan pola asuh 

yang baik cenderung mempunyai IQ lebih 

tinggi dari anak yang mendapatkan pola asuh 

yang kurang baik.(Latipah Eva.2012). 

Bagi sebagian orang tua mungkin 

belum menyadari efek dari pola asuh yang 

diberikan pada anaknya seringkali orang tua 

selalu memaksakan keinginanya sendiri tanpa 

memperhatikan kemampuan yang dimiiki 

anaknya sehingga bukan kemampuan anak 

bertambah melainkan terjadi penurunan 

kemampuan pada anak dikarenakan beban 

yang diterima terlalu berat tidak sesuai 

kemampuan yang dapat diterima anak atau 

bahkan orang tua  tidak pernah memperhatikan 

kemampuan yang dimiiki anak sehingga anak 

tidak mengetahui kemampuan yang 

dimilikinya dan tidak mendapatkan bantuan 

dari orang tua untunk mengembangkan 

kemampuan yang dimiikinya. 

Hasil analisis hubungan antara pola 

asuh dengan tingkat IQ menunjukan adanya 

hubungan maka dari hasil tersebut diharapkan 

orang tua lebih memperhatikan pola asuh yang 

diberikan pada anak sehingga anak mendapat 

pola asuh yang baik untuk mengembangkan 

kemampuan IQ. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Distribusi frekuensi pola asuh orang tuadi 

Sekolah Dasar Negeri Sepanjang Jaya 1 

Bekasi.Terbanyak dengan pola asuh 

demokratis sebanyak 45 anak (62,5%). 

2. Distribusi frekuensi IQdi Sekolah Dasar 

Negeri Sepanjang Jaya 1 Bekasi terbanyak 

dengan tingkat IQ sedang dan rendahsebanyak 

36 anak (50%). 

3. Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua 

dengan tingkat IQ pada anak di Sekolah Dasar 

Negeri Sepanjang Jaya 1 Bekasi periode 

Desember 2013  dengan niai P value sebesar 

0,031. 

SARAN 

1. Bagi Orang Tua 

Peneliti mengharapkan agar orang tua 

memperhatikan perkembangan IQ anak dan 

menjadi pengasuh yang baik seperti 

menyediakan lingkungan rumah yang penuh 

kasih dan suportif, menerepkan ekspektasi 

(harapan) dan standar tinggi dalam berprilaku 

bagi anak sehingga tumbuh kembang anak 

berjalan dengan baik. 

2. Bagi SDN Sepanjang Jaya I Kota Bekasi 

Sekolah merupakan pihak yang ikut 

bertanggung jawab terhadap perkembangan IQ 

anak, dengan mengoptimalkan perannya 

sebagai mediator untuk meningkatkan IQ anak 

maka diharapkan mampu mengembangkan 

anak dengan cara menyisipkan permainan 

yang dapat meningkatkan IQ ditengah tengah 

pembeajaran. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Bagi institusi pendidikan khususnya di 

Ilmu Keperawatan, Peneliti berharap hasil 

penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi 

dan tambahan pengetahuan. 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

agar lebih memperbesar semple sehingga 

dapat digeneralisasikan pada popuasi yang 

lebih luas dan dilakukan ditempat yang 

berbeda sehingga bisa dijadikan sebagai bahan 

perbandingan. 
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