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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan melalui beberapa tahapan 

ilmiah, simpulan dari judul “Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Anak 

Memiliki Sikap Mandiri (Studi Kasus didesa Banyuurip Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati tahun 2018)” adalah sebagai berikut: 

1. Pola asuh yang diterapkan didesa Banyuurip pada umumnya menerapkan 

pola asuh otoriter dan otoritatif. Pola asuh otoritatif  dengan indikator, 

orang tua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran 

sendiri, orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan 

memberikan penjelasan terhadap maksud dari atauran-aturan yang berlaku. 

Sementara pola asuh otoriter, orang tua  yang memaksa, mengatur, serta 

menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintah orang tua. 

Orang tua menganggap bahwa anak merupakan tangung jawabnya, 

sehingga segala yang dikehendaki orang tua yang diyakini demi kebaikan 

anak merupakan benar. 

2. Peran orang tua dalam mendidik anak memiliki sikap mandiri didesa 

Banyuurip Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018, dapat 

dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan orang tua dirumah atau 

tanggung jawab yang diberikan kepada sang buah hati untuk melatih 

kemandirian  sang buah hatinya sejak dini, selain itu orang tua juga 

melatih sang buah hati untuk mengambil keputusannya sendiri tanpa ikut 

campur tangan orang tua.                                              . 
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3. Faktor pendukung dan faktor penghambat orang tua dalam mendidik anak 

memiliki sikap mandiri adalah sebagai berikut : 

a. Faktor pendukung orang tua dalam mendidik kemandirian anak adalah, 

setatus ekonomi, lingkungan serta usia orang tua. 

b. Faktor penghambat orang tua  dalam mendidik kemandirian anak 

adalah pola asuh orang tua, lingkungan masyarakat, teman sebaya sang 

anak.  

 

B. Saran-saran 

Hasil kesimpulan dari penelitian “Pola Asuh Orang Tua dalam 

Mendidik Anak Memiliki Sikap Mandiri (Studi Kasus didesa Banyuurip 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun 2018)” kami deskripsikan 

beberapa saran.  Beberapa saran tersebut antara lain: 

1. Bagi Orang Tua 

Orang tua diharapkan menerapkan ploa asuh yang bijaksana atau 

menerapkan pola asuh setidak-tidaknya tidak membawa kehancuran atau 

merusak jiwa dan watak seorang anak. Serta ada kesepakatan antara orang 

tua, akan diterapkannya bentu pengasuhan dalam keluarga. 

2. Bagi Anak 

Anak diharapkan mengikuti atauran yang telah disepakati dalam sebuah 

keluraga, serta menjalankan tugas-tugas dan kewajuban yang sudah 

dibebankan orang tua kepanya.  

 

C. Penutup  

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah, inayah dan cahaya ilmu-Nya sehingga diiringi dengan alunan ayat-

ayatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua ini adalah kebahagian 

yang tiada terkira dari-Nya yang selalu diwajibkan peneliti untuk bersyukur 

tiada henti. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya semua pihak 

yang telah memberikan dorongan, saran, dan bantuan sehingga dapat tersusun 



77 
 

 
 

sedemikian rupa. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan, itu merupakan 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. 

Skripsi sudah ditulis sesuai prosedur ilmiah dengan sangat hati-hati, 

tetapi tentu masih banyak ditemukan kekurangan. Karena itu tegur sapa dari 

pembaca berupa kritikan maupun masukan sangat peneliti harapkan demi 

perbaikan dimasa yang akan datang. 

Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini, diharapkan 

dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para 

pembaca. Serta dapat memberikan kontribusu keilmuan dalam bidang 

Pendidikan Agama Islam. Amin Yarobbal Alamin. 

 


