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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan skripsi penulis yang 

berjudul “Pola Asuh Orang Tua Single parent  Dalam Pembentukan Karakter 

Anak (Studi Kasus di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka) 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut: 

5.1.1. Pandangan Orang Tua Terhadap karakter yang harus dibentuk 

kepada anak. 

Ibu single parent di Desa Iwoimopuro sudah memiliki pemahaman 

tentang karakter yang baik yang harus dibentuk terhadap anak, ibu single 

parent yang menjadi informan peneliti semua beranggapan bahwa karakter 

yang ingin ditanamkan kepada anak di antaranya karakter religius yang 

mencakup pengamalan ibadah sholat mengaji, sikap jujur dan sopan 

santun terhadap orang lain, selain itu diantara ibu single parent juga 

mengharapkan kemandirian kepada anak. 

 5.1.2. pola pengasuhan  ibu single parent dalam pembentukan karakter 

anak di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka 

Pola pengasuhan ibu single parent dalam pembentukan karakter 

anak desa Iwoimopuro orang tua menerapkan  pola asuh yang berbeda-

beda pada anak, ibu single parent lebih keras metode pengasuhannya 

terhadap anak laki-lakinya dibanding dengan anak perempuannya, ibu 

single parent  fleksibel dalam penerapan pola asuh, jadi ibu single parent  

yang  berda  di Desa Iwoimopuro tidak hanya menerapkan satu pola asuh 
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saja melainkan menerapkan pengasuhan yang otoriter  demokratis dan juga 

permisif namun cenderung menggunakan pola asuh demokratis dalam 

membentuk karakter anak di mana ibu menerapkan aturan yang harus 

ditaati, memberikan teguran ketika anak melakukan kesalahan dan juga 

memberikan nasihat dan juga contoh bagi anak.  

Namun ibu single parent menerapkan pengasuhan yang permisif 

terhadap lingkungan pergaulan anak di luar Rumah, ibu kurang 

memberikan perhatian dan penegasan  dalam mengontrol  lingkungan 

pergaulan anak. 

5.1.3.  Hambatan  yang dialami oleh ibu single parent dalam mengasuh 

anak 

hambatan yang dialami oleh ibu single  parent dalam pembentukan 

karakter anak di Desa Iwoimopuro ada beberapa faktor, dan  yang  paling  

mendasar adalah keterbatasan ilmu pengetahuan orang tua utamanya ilmu 

agama yang disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, dan juga 

lingkungan pergaulan anak yang kurang mendukung dalam pengasuhan 

anak untuk pembentukan karakter yang baik, sehingga ada beberapa anak 

yang terlibat dalam penyimpangan moral. 

Selain itu karena faktor ekonomi, orang tua merasa kesulitan dalam 

hal ekonomi di mana pada awalnya suamilah yang menjadi tulang 

punggung utama bagi keluarganya sehingga  kurangnya waktu orang tua 

dalam mengontrol anak karena kesibukan orang tua dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 
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5.2. Limitasi Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan- keterbatasan yang tidak 

dapat dijangkau oleh peneliti sendiri tentunya banyak kendala juga hambatan yang 

terjadi, diantara hambatan tersebut adalah peneliti sulit menentukan waktu untuk 

wawancara terhadap partisipan yang dikarenakan diantara partisipan ada yang 

bekerja dimulai dari pagi sampai dengan malam hari selain itu juga beberapa 

partisipan menolak untuk diwawancarai sehingga saran untuk peneliti selanjutnya 

agar terlebih dulu melakukan pendekatan kepada partisipan agar lebih mudah 

dapat diterima dan partisipan mudah untuk bercerita. 

Kemudian mengingat pengalaman ibu single parent yang menjadi janda 

dan mengasuh anaknya sendiri selama 14. 13 dan 10 tahun  yang  cukup lama dan 

tentu membutuhkan waktu untuk melakukan revleksi terhadap apa yang mereka 

alami dalam mengasuh anak-anaknya sehingga metode pengumpulan data tidak 

hanya dengan wawancara saja melainkan dapat dilakukan dengan pendekatan 

narative inquiries. Pendekatan narative inquiries itu sendiri adalah salah satu 

desain riset dalam pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian dan informan sendiri yang 

menarasikan masalah yang dihadapinya dalam sebuah tulisan secara sistematis, 

kemudian peneliti memindahkan narasi terebut sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. sehingga saran untuk peneliti selanjutnya ketika ingin melakukan 

penelitian yang harus menggali pengalaman masa lalu terkai pengasuhan yang 

dilakukan maka tidak cukup hanya dengan wawancara saja melainkan juga 

melakukan dengan pendekatan narattive inquiries. 
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5.3.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan harapan peneliti agar skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat Desa 

Iwoimopuro maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Meskipun orang tua single parent sudah memiliki pemahaman tentang 

pembentukan karakter yang baik yang harus dibentuk terhadap anak, akan  

tetapi orang tua perlu merealisasikan apa yang difahami untuk membentuk 

karakter anak, memahami pola pengasuhannya terhadap anak dan 

memperhatikan lingkungan pergaulan anak, selain memberikan nasihat 

dan juga mengingatkan anak pada suatu karakter yang ingin ditanamkan 

ibu juga harus lebih tegas dalam mengontrol lingkungan pergaulan anak 

karena lingkungan juga berpengaruh besar dalam pembentukan karakter 

anak apalagi pada masa usia remaja anak. 

2. Mengingat urgensi dari pembentukan karakter anak, penyuluh diharapkan 

untuk lebih memperhatikan masyarakat dalam memberikan pemahaman 

mengenai islamic parenting education baik itu kepada orang tua maupun 

calon orang tua dan juga menerapkan pengasuhan  yang sesuai dengan 

tahap pertumbuhan anak. 

3. Adapun saran untuk prodi/lembaga, yaitu memberikan edukasi atau 

mengadakan sebuah workshop kepada mahasiswa khususnya mahasiswa 

pada program studi Bimbingan dan Penyuhan Islam terkait isu  parenting 

skil, dan menyediakan mata kuliah khusus terkait ilmu parenting kepada 

mahasiswa bimbingan dan penyuluhan Islam. 

 


