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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mayonglor Kecamatan 

Mayong Kabupaten Jepara tahun 2021 maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dampak perceraian orang tua terhadap anak dalah 

anak menjadi manja, kurangnya waktu orang tua dengan 

anak, kedekatan anak hanya kepada sebelah pihak saja. 

Hal ini bisa dilihat pada sikap dan perilaku anak yang 

menjadi menyimpang, manja, berani pada orang tua, tidak 

lagi akrab dengan orang tua dan sebagainya. Akan tetapi 

perceraian bisa juga tidak begitu berdampak bagi anak 

karena beberapa hal seperti usia anak yang masih terlalu 

kecil ketika orang tanya bercerai, peran ibu atau istri 

dalam mendidik anak sehari-hari, faktor lingkungan yang 

kondusif bagi perkembangan anak, maupun hubungan 

suami dan istri yang tetap saling bahu membahu dalam 

mendidik anak walaupun telah bercerai. 

2. Pendidikan pada anak korban perceraian tetap 

diupayakan oleh setiap orang tua walaupun hanya sedikit 

sekali atau terbatas pada sebagian hal saja. Ini dikarenakan 

waktu yang digunakan untuk mendidik anak telah berubah 

menjadi waktu untuk bekerja. Selain itu, kurangnya 

kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak juga 

menjadi salah satu penyebab perceraian menjadi sangat 

berdampak bagi anak. Sebagian orang tua beranggapan 

bahwa pendidikan  yang diperoleh anak di sekolah sudah 

cukup. Adapun cara orang tua dalam mendidik anaknya 

berupa didaftarkan untuk mengikuti les, pembiasaan 

belajar sehabis sholat magrib, memberikan fasilitas penuh 

guna menunjang pendidikan online dimasa pandemic 

covi-19. 

B. Saran 

1. Bagi Orang tua 

Bagi orang tua yang bercerai untuk tidak mengabaikan 

tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian dengan 

selalu Dampak Perceraian memberikan dukungan materil 

maupun moril untuk kelangsungan pendidikan anak serta 

tidak menciptakan suasana nyaman ketika bertemu dengan 

anak walaupun sudah tidak tinggal serumah. 
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2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat hendaknya menjaga hubungan yang 

baik dengan pasangan yang sudah bercerai dengan tidak 

mengucilkannya dan memberikan lingkungan yang baik 

kepada anak-anak mereka agar anak-anak tersebut agar dapat 

keluar dari ketegangan yang disebabkan konflik yang terjadi 

di antara orang tua mereka. 

3. Bagi Penulis 

Temuan masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian 

ini, maka peneliti masih membutuhkan saran baik dari 

pembaca, pendidik, atau siapa saja. 

 


