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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian tentang kelekatan ibu dan 

imitasi keberagamaan anak di Desa Sumberejo Kecamatan 

Pamotan Kabupaten Rembang, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1) Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kelekatan ibu (X) terhadap 

imitasi keberagamaan anak (Y) di Desa Sumberejo 

Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yakni sebesar 

0,715. Persamaan analisis regresi sederhana yang diperoleh 

ỷ = 13,397 + 0,751X dengan nilai F hitung 205,759. Besaran 

nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel (df1 dan df2 

82) sebesar 3,95 (taraf 5 %) dan 6,95 (taraf 1%), sehingga 

hipotesis awal diterima. Jadi Kesimpulannya, terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara kelekatan ibu terhadap 

imitasi keberagamaan anak di Desa Sumberejo Kecamatan 

Pamotan Kabupaten Rembang. 

2) Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, kelekatan ibu 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hal upaya 

menghadirkan atau meningkatkan imitasi keberagamaan 

pada diri anak. Bimbingan dan konseling Islam merupakan 

salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghadirkan 
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atau meningkatkan imitasi keberagamaan pada anak, yaitu 

dengan mengoptimalisasikan fungsi dari bimbingan dan 

konseling Islam, yang meliputi fungsi pemahaman, fungsi 

pencegahan, fungsi pengentasan, serta fungsi pemeliharaan 

dan pengembangan. Keempat fungsi bimbingan konseling 

Islam tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya 

menghadirkan atau meningkatkan imitasi keberagamaan 

anak melalui kelekatan ibu. 

B. Saran 

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal 

berikut: 

1. Bagi anak 

Kaitannya dengan peningkatan keberagamaan, 

hendaknya anak harus tahu benar mengenai tanggung jawab 

dan kewajiban, baik itu sebagai hamba Allah yang harus 

selalu mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi 

laranganNya. Maupun untuk mencapai akhlakul karimah, 

anak harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, baik 

dalam berkata, berpakaian, atau berbuat. 

2. Bagi Orang tua 

Hasil dari penelitian di atas diketahui bahwa dengan 

kelekatan dan keteladanan orangtua lah yang menjadikan 

anak melakukan imitasi, oleh karena itu orang tua 

seharusnya menunjukkan perilaku kegamaan secara 


