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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dari penelitian berjudul: 

“pola pendidikan agama dalam keluarga di Desa Gondosari RW 01 Gebog 

Kudus”, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keluarga di Desa Gondosari RW 01 Gebog Kudus  yang  cenderung  

memiliki  pola otoriter dalam mendidik agama anaknya adalah 24%, dengan 

ciri-ciri:   

a. Orangtua memiliki peraturan dan pengaturan yang keras (kaku)  

b. Pemegang semua kekuasaan adalah orangtua  

c. Anak tidak mempunyai hak untuk berpendapat  

d. Hukuman dijadikan alat jika anak tidak menurut  

e. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua)  

2. Keluarga di Desa Gondosari RW 01 Gebog Kudus yang cenderung  

memiliki  pola demokratis dalam mendidik agama anaknya adalah 44%, 

dengan ciri-ciri:  

a. Peraturan dari orangtua lebih luwes  

b. Mereka  (orangtua)  menggunakan  penjelasan  dan  diskusi  dalam  

berkomunikasi dengan anak  

c. Adanya sikap terbuka antara orangtua dan anak  

d. Adanya pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak-anaknya  

e. Memberi kesempatan untuk tidak tergantung dengan orangtua  

3. Keluarga di Desa Gondosari RW 01 Gebog Kudus yang  cenderung  

memiliki  pola permisif dalam mendidik agama anaknya adalah 32%, 

dengan ciri-ciri:  

a. Mereka (orangtua) tidak memberikan aturan atau pengarahan kepada 

anak 

b. Kontrol orangtua sangat lemah  

c. Mendidik anak secara bebas 

d.  Mereka (orangtua) Tidak memberikan bimbingan yang cukup  
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e. Semua yang dilakukan anak sudah benar tidak perlu diberikan teguran  

  

B. Saran 

Dari beberapa temuan yang peneliti munculkan dalam simpulan, maka 

ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan di sini: 

1. Bagi  orangtua,  orangtua  merupakan  pendidik  yang  pertama  dan  utama 

oleh karena  itu orangtua harus  mendidik anak dengan  baik agar anak sukses 

di dunia dan akhirat.  

2. Bagi anak, seorang anak harus selalu menghormati dan taat kepada orangtua 

serta berusaha  untuk  “Mikul  dhuwur  mendem  jero”. Karena  

bagaimanapun  juga orangtua  telah  berjasa  banyak  kepada  seorang  anak  

seperti  melahirkan  dan membesarkan anak tersebut. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah dengan Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah 

SWT, peneliti bisa berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun 

jauh dari kesempurnaan, dengan bekal kemampuan semaksimal mungkin, 

peneliti berhasil menulis tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan 

bermanfaan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. 

Peneliti berdo’a mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi amal 

ibadah peneliti lewat kerja dalam dunia ilmu pengetahuan. Tegur sapa yang 

kontruktif sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tulisan ini, mengingat 

“tiada gading yang tak retak”. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-

Nya kepada peneliti dan sekalian pembaca budiman. Amiin. 

 

 


