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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wawolemo Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Wawolemo 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe ditemukan bahwa dari 7 (tujuh) 

keluarga yang menjadi objek penelitian terdapat 3 (tiga) keluarga memilih 

untuk menerapkan sistem pola pembinaan demokrasi walaupun tidak 

sepenuhnya dan 4 (empat) keluarga menggunakan pola pembinaan demokrasi 

dan pengawasan dalam membina anak-anaknya. Pada dasarnya setiap 

keluarga tidak ada yang menerapkan salah satu pola pembinaan anak yang 

mereka pilih seutuhnya. Dimana dalam membina anak ini dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi anak dan lingkungan sehingga dapat berubah dari waktu 

kewaktu. Sehingga beberapa keluarga dapat menerapkan dua pola pembinaan 

sekaligus. Memberikan pemahaman tentang keadaan keluarga yang berbeda 

agama terhadap anak-anak diakui tidaklah mudah. Banyak hal yang harus 

dihadapi dalam memberikan penjelasan tersebut terutama kepada anak-anak 

yang masih sangat kecil. Tapi yang terpenting mereka memberikan penjelasan 

yang tepat kepada anaknya. Maka komunikasi yang yang baik menentukan 

tahapan anak dapat menerima perbedaan dalam keluarga. 
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2. Problematika yang muncul dalam pembinaan keagamaan anak pada keluarga 

beda agama di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam 

diri atau interpersonal orangtua dan problematika tentang keagamaan anak 

dalam keluarga berbeda keyakinan agama. Problematika yang muncul dari 

dalam diri atau interpersonal orangtua seperti perasaan sedih saat melihat 

keluarga lain berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya dalam 

melakukan ibadah dan rasa kecewa saat anak-anak mereka semuanya 

mengikuti agama yang dianut salah satu orangtuanya. Sedangkan 

problematika tentang keagamaan anak dalam keluarga berbeda keyakinan 

agama yaitu seperti anak sulit menerima keadaan perbedaan agama 

orangtuanya, anak merasa tidak yakin dengan kebenaran agama yang ia 

laksanakan dan anak merasa takut melukai perasaan orangtua jika memilih 

salah satu agama dari orangtuanya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti 

dapat memberikan masukan atau saran kepada: 

1. Sebaiknya sebagai orangtua yang berasal dari keluarga yang berbeda agama 

atau keyakinan memberikan kebebasan beragama kepada anak dalam 

menetukan agama yang ingin dianut anak-anak tersebut. 

2. Sebaiknya orangtua peka terhadap kondisi anak sehingga anak tidak merasa 

bersalah dan sungkan dalam menentukan agama yang ingin dianutnya kelak. 
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3. Kejelasan agama adalah tanggung jawab orangtua. Oleh sebab itu sebaiknya 

kedua orangtua sama-sama meluangkan waktu dalam mengenalkan agama 

masing-masing agar anak biasa memahami tentang kedua agama dalam 

keluarga dan dapat dengan mudah menentukan agama yang memang sesuai 

dengan hatinya. 

4. Bagi masyarakat, hendaknya jangan melakukan pernikahan beda agama 

khususnya bagi kaum pemuda dan pemudi yang belum menikah. Karena 

dampak dari pernikahan beda agama akan memiliki banyak problematika 

dibandingkan dengan pernikahan yang seagama. 

5. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pola 

pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Wawolemo 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe agar penerapannya nanti dapat 

berjalan dengan baik. 

6. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan pola 

pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama agar dapat menjadikan 

skripsi ini sebagai reverensi dalam penelitiannya. 
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