
 

 
 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Dasar terbentuknya keluarga beda agama terbagi menjdi dua macam 

yaitu: (1) keluarga beda agama dari pernikahan beda agama; dan (2) 

keluarga beda agma terbentuk karena pindah agama.  

5.1.2 Orangtua menerapkan pola pendidikan yang otoriter dan demokratis 

yaitu orangtua tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak melainkan 

orangtua tetap memberikan pendidikan agama Islam kepada anak tanpa 

memaksakan kehendaknya. Otoriter disini bukan merupakan pola 

otoriter yang aktif.Kendala yang dihadapi orangtua dalam mengajarkan 

pendidikan agama Islam kepada anak, yaitu: (1) Perbedaan agama dalam 

keluarga membuat salah satu orangtua lebih dominan dalam memberikan 

pendidikan agama; (2) Kurangnya pengetahuan orangtua mengenai 

pendidikan agama kepada anak; (3) Terbatasnya aktivitas peribadatan di 

rumah. 

 

5.2.Limitasi Penelitian 

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian terletak pada proses penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan.  Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam 

penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian. Karena diberlakukannya 

lockdown dan social distancing sebagai akibat dari adanya virus covid-19 yang 
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membuat penelitian terpaksa harus tertunda selama beberapa minggu serta adanya 

sebagian masyarakat yang telah ditargetkan oleh peneliti sebagai objek penelitian 

yang tidak berada di tempat. Oleh karena itu peneliti berusaha semaksimal 

mungkin untuk memanfaatkan waktu yang diberikan pada saat proses penelitian.  

5.3. Rekomendasi  

5.1.1 Orangtua  seharusnya lebih memperkaya pengetahuan mengenai 

pendidikan agama Islam agar dapat  memberikan pendidikan agama 

Islam yang lebih maksimal lagi kepada anak. 

5.1.2 Sebaiknya orangtua memasukan anak ke sekolah-sekolah agama agar 

anak lebih diperkaya oleh ilmu Agama Islam dan dapat lebh mengenal 

agamanya. 

5.1.3 Kemudian dalam upaya pemberian pendidikan agama, tokoh agama atau 

tokoh masyarakat melakukan sosialisasi di pengajian rutin mengenai 

upaya yang dapat dilakukan orangtua dalam mendidik  anak. 

5.1.4 Lembaga TPQ baik di masjid maupun swasta dapat bekerjasama dengan 

orangtua dalam memberikan keyakinan dan motivasi pada anak sehingga 

anak memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan ajaran-ajaranIslam. 

 

  


