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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah tahap demi tahap terlewati, maka penelitian terhadap pola asuh orang tua 

dalam mendidik agama anak pada keluarga tukang ojek dapat disimpulkan sebagai berikut

Pola asuh yang lebih dinamis diterapkan oleh orang tua dalam mendidik agama anak 

pada keluarga tukang ojek dikelurahan tampo Kec. Napabalano Kab. Muna adalah pola asuh 

Demokratis  yaitu peraturan dari orang tua lebih pantas, orang tua menentukan peraturan-

peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, perasaan dan 

pendapat si anak serta memberikan alasan-alasan yang dapat dipahami, diterima dan 

dimengerti anak.

Dimana Pola demokratis ditandai dengan cara mendidik/mengasuh yang dinamis, 

aktif dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki anak untuk 

kemajuan perkembangannya serta menempatkan anak sebagai faktor utama dan terpenting 

dalam pendidikan. Hubungan antara orang tua dan anaknya dalam proses pendidikan 

diwujudkan dalam bentuk human relationship yang didasari oleh prinsip saling menghargai 

dan saling menghormati. Hak orang tua hanya memberi tawaran dan pertimbangan dengan 

segala alasan dan argumentasinya, selebihnya anak sendiri yang memilih alternatif dan 

menentukan sikapnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran-saran:

Pertama, Pola asuh orang tua dalam mnedidik agama anak harus dikembangkan 

tidak hanya terbatas pada keluarga tukang ojek tetapi juga harus dilakukan dalam skala yang 

lebih luas.

53



54

Kedua, Kepada orang tua yang berprofesi sebagai tukang Ojek pada khususya 

sebaiknya dapat menjadi contoh bagi orang tua pada umumnya dalam mendidik agama anak.

Ketiga, Kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan tentang kebutuhan anak -

anaknya walaupun sekecil apapun, sehingga anak-anak akan merasa dihargai dan akan lebih 

mudah untuk mendidik. Namun jangan terlalu menuruti semua kemauan anak, perlu sekali 

mempertimbangkan kembali agar nantinya bermanfaat bagi anak-anak.

Keempat, Bagi semua orang tua hendaknya lebih memahami arti pendidikan keluarga 

bagi anak, karena pendidikan agama di dalam keluarga adalah yang pertama dan utama untuk 

membentuk kepribadian anak kearah yang lebih baik.


