
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran orang tua dalam membiasakan berjilbab pada anak usia remaja 

puteri di Desa Pandahan RT 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah 

Laut yaitu: 

a) Memberikan bimbingan dan memberikan contoh untuk anak dalam 

menutup aurat menggunakan jilbab, walaupun tidak semuanya 

masih ada beberapa anak remaja puteri di Desa ini yang tidak 

menutup aurat dengan menggunakan jilbab, akan tetapi orang tua 

di Desa ini sudah semaksimal mungkin berperan dalam 

membiaskan berjilbab jadi orang tua harus memaksimalkan lagi 

bimbingan serta contoh kepada anak-anak mereka. 

b) Orang tua juga sebagai pemberi nasihat untuk anak dalam menutup 

aurat menggunakan jilbab. 

c) Orang tua juga sebagai pemberi teguran terbaik untuk anak dalam 

menutup aurat. 

d) Orang tua juga sebagai pemberi dukungan dan apresiasi untuk 

anak. 

63  



64 

 

 

 

2. Faktor pendukung dalam melaksanakan peran orang tua dalam 

membiasakan berjilbab pada anak usia remaja di Desa Pandahan RT 01 

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yaitu orang tua dan anak, 

meliputi adanya contoh dan bimbingan dari orang tua dan adanya 

kesadaran pada diri anak itu sendiri. Sedangkan faktor penghambat dalam 

melaksanakan peran orang tua dalam membiasakan berjilbab pada anak 

usia remaja puteri di Desa Pandahan RT 01 Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah Laut ialah orang tua dan anak, meliputi kurangnya 

contoh dari orang tua dan kurangnya kesadaran pada diri anak. 

B. Saran-Saran 

Bagi orang tua pada umumnya dan khususnya juga kepada calon orang tua 

yang ada di Desa Pandahan RT 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut 

agar berusaha memberikan pembiasaan berjilbab terhadap anak sejak dini atau 

ketika mereka sudah bisa untuk diajarkan, dan berikan pembelajaran Agama 

terlebih dulu kepada anak, serta berikan contoh yang baik agar dapat ditiru oleh 

anak-anak di rumah. Setelah memberikan pelajaran sejak dini, berikan bimbingan 

kepada anak untuk terus berjilbab agar anak terbiasa, berikan contoh kepada anak 

di rumah dan berikan nasihat kepada anak agar ia mau menutup aurat dengan 

menggunakan jilbab. 

Sebagai orang tua jangan pernah lepaskan tanggung jawab ketika anak 

membantah, menolak dan tidak mau menutup aurat. Berikan arahan kepada anak 

untuk bisa menggunakan jilbab dengan baik. Orang tua harus sebijak mungkin 

untuk mengarahkan anak untuk menunjang perkembangannya. Maka dari itu, 
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sempatkan lah setiap harinya untuk memberikan penjelasan tentang menutup aurat 

menggunakan jilbab serta jangan lupa kepada orang tua untuk selalu mendo’akan 

anak agar anak menjadi orang yang saleh/salehah, patuh kepada orang tua serta 

menjadi anak perempuan yang malu ketika auratnya terlihat oleh orang lain, 

menjadi anak perempuan yang kelak dapat memberikan kebahagian dunia dan 

akhirat bahkan menuntun orang tuanya menuju surganya Allah SWT. Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


