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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dari 

penelitian berjudul: “Pendidikan Akhlak anak dalam keluarga 

single parent pada TKW di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal”. Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kondisi 

keluarga Single Parent pada TKW di Desa Caruban 

Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pada umumnya 

kondisi sosial ekonominya menengah kebawah, dan kondisi 

pendidikannya semua anak dalam keluarga single parent 

memiliki pendidikan yang bagus dan tidak meninggalkan 

bangku sekolah. Anak dari keluarga single parent adalah anak 

yang kekurangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang 

tuanya oleh karena itu seorang single parent harus bisa 

membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga anak 

tidak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. 

2. Dalam pendidikan Akhlak masih menjunjung tinggi nilai 

kesopanan, saling menghormati dan menghargai antar 

sesamanya dan tidak melampaui batas. Anak dari keluarga 

single parent jika telah dibiasakan sejak kecil menanamkan 

nilai-nilai keagamaan maka lebih mudah bagi orang tua dalam 
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mendidik anak ketika anaknya menginjak usia remaja. Karena 

nilai-nilai keagamaan yang telah ada dalam diri anak masih 

melekat dan segala sesuatu yang telah dibiasakan sejak kecil 

akan mendarah daging. Sehingga orang tua tidak harus 

menyuruh terus menerus kepada anak. Orang tua hanya 

tinggal memperkuat pendidikan agama dan mematangkannya 

supaya anak tidak terjerumus di dalam pergaulan yang 

menyimpang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran 

yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

terkait atas hasil penelitian ini adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi single parent hendaknya menanamkan nilai-nilai 

keagamaan kepada anak sejak usia dini, karena sesuatu yang 

telah dibiasakan sejak kecil itu akan terbawa sampai 

seseorang tersebut dewasa dan akan tertanam dalam dirinya 

sehingga tanpa harus diperintahkan oleh orang tuanya pun 

anaknya sudah melakukan yang biasa dilakukan oleh anak 

tersebut. 

2. Sebagai orang tua seyogyanya tidak terlalu mengekang atau 

pun membebaskan anaknya. Berilah anak tersebut nasihat, 

pegangan, pandangan serta contoh sehingga anak tersebut 



75 

biasmemilih mana hal yang baik yangpantas untuk dilakukan 

dan hal yang buruk yang tidak pantas untuk dilakukan. 

3. Bagi para peneliti mendatang, disarankan untuk 

memperhatikan apa yang menjadi keterbatasan penelitian 

dalam penelitian ini sehingga penelitian yang akan dilakukan 

mendatang dapat terlaksana dengan baik dan dapat 

menghasilkan sesuatu yang mampu dipertanggung jawabkan. 

 


