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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola pembinaan agama anak yang diterapkan oleh orangtua single parent di 

kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Koanawe adalah dengan menggunakan 

pola pembinaan yang bervariatif yakni pola pembinaan demoratis, otoriter, dan 

permisif dalam membiasakan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah, 

mengerjakan shalat lima waktu, menyuruh anaknya untuk mengaji, 

membiasakan anak untuk selalu bersikap sopan dan menggunakan bahasa yang 

halus ketika berbicara kepada yang lebih tua dan menyuruh anak-anaknya untuk 

mengikuti kegiatan kegamaan di masyarakat 

2. Faktor-faktor penghambat pembinaan agama anak oleh orang tua  single  parent  

di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe  adalah  Keterbatasan  

waktu  dan permasalahan ekonomi yang lemah. Sedangkan faktor-faktor  

pendukungnya yakni  adanya masjid sebagai sarana kegiatan keagaamaan,. 

Adanya persepsi yang kuat tentang konsep doa anak sholeh/sholehah bagi 

orangtuanya saat kedua orangtuanya telah meninggal dunia, sehingga mereka 

berusaha  kuat  melakukan  pembinaan  agama. Dan Adanya harapan yang sangat 

kuat dari orangtua agar kehidupan anak-anak lebih baik dari orangtuanya baik 

kehidupan materi maupun   Kedekatan yang lebih kuat dengan anak, (sebagai 

akibat dari  kondisi keluarga Single parent) memudahkan dalam pembinaan 

agama. 
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B. Saran  

Bedasarkan  kesimpulan  yang  penulis  simpulkan  dari  hasil penelitian maka 

dapat diajukan beberapa saran: 

1. Diharapkan  kepada  orang tua single  parent  untuk lebih  peduli  terhadap  

perkembangan  pendidikan  anak, khususnya pendidikan agama Islam, 

mengingat  pola  pembinaan  yang  terapkan  oleh  single  parent kepada anak-

anak  belum  secara maksimal melahirkan  prilaku  anak  yang  memiliki akidah, 

ibadah dan akhlak yang baik. 

2. Diharapkan agar orang tua single parent dapat meluangkan lebih banyak 

waktunya dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya sehingga 

mereka dapat menjadi sosok yang dapat berguna bagi orang tua, agama dan 

masyarakat. 

3. Diharapkan kepada orang tua Single parent harus bisa membagi waktu antara 

anak dan berkerja, sehingga orangtua single parent bisa mendengarkan keluh 

kesah yang dialami anak dalam kesehariannya. Diharapkan  anak  tetap  dibina 

dan tinggal bersama orangtua single  parent, dengan  memberikan pendidikan 

formal dan pendidikan agama Islam pada anak. 

 

 

 

 

 

 

 


