
104 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang bersifat kualitatif yang 

berhubungan dengan pola asuh orang tua dalam membimbing keagamaan anak di 

kalangan masyarakat desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo yang dilakukan 

dengan cara/metode wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Bentuk pergualan bebas yang ada di desa Pudaria Jaya yaitu pacaran, 

mabuk,  merokok, minum-minuman keras dan tawuran antar kelompok remaja. 

5.1.2 Dikalangan masyarakat desa Pudaria Jaya khususnya orang tua 

menggunakan pola pengasuhan yang cukup beragam, yakni mulai dari Pola 

asuh otoriter. Beberapa orang tua di desa Pudaria Jaya meggunakan pola asuh 

ini, mereka begitu tegas dalam mendidik anak mereka terutama terhadap 

pendidikan agama. Pola asuh permisif, Pada umumnya orang tua memiliki tipe 

pola asuh ini, mereka begitu memanjakan anak dan kurang tegas dalam 

mendidik anak mereka, mereka juga memberikan pengawasan yang sangat 

longgar atau bisa dibilang orang tua memberikan banyak kebebasan untuk anak 

melakukan apapun sesuai kemauan anaknya tanpa ada larangan atau batasan 

dari orang tua. Pola asuh demokratis, Pola asuh ini memang terdapat beberapa 

orang tua yang menerapkannya dalam mendidik anankya. Dalam pengasuhan 

ini orang tua cenderung memberikan sedikit kebebasan kepada anaknya, 
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mereka tidak memaksa anak-anaknya untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh 

anaknya atau yang melebihi kemampuan anak.  

 Dari ketiga pola asuh diatas, masyarakat desa Pudaria Jaya kebanyakan 

menggunakan pola asuh permisif, yang dimana mereka memberikan kebebasan 

dan membiarkan anaknya untuk berbuat sesuai dengan apa yang mereka mau 

tanpa adanya pengawasan yang cukup dan juga teguran. Namun ketiga pola 

asuh tersebut diterapkan dalam lingkungan keluarga secara variatif dan 

disesuaikan dengan suasana dan keadaan serta materi apa yang hendak 

diajarkan kepada anak, juga menyesuaikan dengan usia dari anak. 

5.1.3 Cara-cara yang dilakukan orang tua di desa Pudaria Jaya  dalam 

membimbing keagamaan anak remaja untuk mencegah pergaulaan bebas 

adalah dengan memberikan pembinaan dengan menujukan contoh keteladanan, 

pembiasaan, nasehat dan bimbingan, perhatian atau pengawasan. 

5.2 Keterbatasan penelitian  

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data 

primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Keterbatasan pada 

penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sayngat 

bergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam 

wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk 

mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 

metode dilakukan dengan cara croos check data dengan fakta dari informan yang 

berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan 
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dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu 

metode wawancara mendalam dam observasi. 

5.3 Saran  

  Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan dengan judul “pola 

asuh orang tua dalam membimbing keagamaan anak remaja untuk mencegah 

pergaulan bebas di Desa Pudaria Jaya Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan”, maka 

ada beberapa saran yang penulis perlu sampaikan yaitu sebagai berikut: 

5.3.1 Keluarga merupakan pembina pribadi yang pertama bagi anak dan tokoh 

yang diidentifikasi atau ditiru oleh anak maka orang tua harus mempunyai 

kepribadian yang dapat dicontoh. Kepribadian orang tau, baik yang 

menyangkut sikap, kebiasaan berperilaku dan tata cara hidupnya merupakan 

unsur pendidikan yang tidak langsung memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan kepribadian anak.  

5.3.2 Orang tua hendaklah memperlakukan anaknya dengan baik. Perlakuan 

yang otoriter (perlakuan kasar) akan mengakibatkan perkembangan pribadi 

anak yang kurang diharapkan, begitu juga perlakuan permisif (serba boleh) 

akan mengembangkan kepribadian anak yang kurang bertanggung jawab atau 

kurang memperdulikan tata nilai yang berlaku.  

5.3.3 Orang tua hendaknya memelihara hubungan yang harmonis anar anggota 

keluarga. Hubungan yang harmonis, penuh pengertian dan kasih sayang akan 

membuahkan perkembangan anak menjadi lebih baik.  

5.3.4 Orang tua hendaklah membimbing, mengajarkan ajaran agama terhadap 

anak.  


