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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan data penelitian yang telah didapat dan dianalisa oleh peneliti 

dari bab I sampai dengan bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari keempat kasus yang diteliti dua kasus orang tua yang jarang di rumah 

mengalihkan pelaksanaan kewajiban pengasuhan terhadap anaknya kepada 

orang lain. Sedangkan dua lainnya membiarkan anaknya tinggal dirumah 

dengan alasan sudah mampu merawat diri sendiri dan membantu merawat 

adiknya. Orang tua yang sibuk bekerja dan jarang di rumah, memiliki dampak 

yaitu anak kurang kasih sayang dari orang tuanya dan juga kurangnya 

pendidikan mengenai akhlak yang seharusnya diberikan orang tua. Hal ini 

menyebabkan anak tumbuh menjadi sosok yang kurang baik, dan menjadikan 

anak bebas tanpa batas, karena tidak adanya pengawasan yang lebih dari orang 

tuanya. 

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak di 

Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah yang paling 

utama yaitu faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan 

kedua orang tua harus sama sama bekerja. Faktor yang kedua adalah lokasi 

pekerjaan mereka yang sangat jauh dari rumah, sehingga mengharuskan 

mereka untuk membuat gubuk dan bermalam disana untuk beberapa hari yang 

menyebabkan mereka jarang berada di rumah sehingga kewajiban sebagai 

orang tua menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik.  Faktor yang ketiga 
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faktor yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan kedua orang tua, sehingga 

mereka merasa tidak mampu untuk memberikan pengajaran atau pendidikan 

kepada anaknya. 

3. Ada beberapa dampak yang terjadi ketika para orang tua jarang berada di 

rumah dan tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh yaitu Seperti dalam 

kasus yang pertama dan ketiga, anak dititipkan kepada orang lain.Dampak 

positifnya yaitu: 1) anak anak jadi menjadi lebih terkontrol, karena ada yang 

mengawasi 2) mereka diajarkan dasar-dasar agama. Dampak negatif yaitu: 1) 

anak menjadi tidak akrab dan kurang dekat dengan kedua orang tuanya.; 2) 

cenderung acuh tak acuh dengan keadaan rumah, karena sering berada di luar 

rumah. Pada kasus yang kedua dan keempat, yaitu mereka tidak menitipkan 

anak mereka namun hanya meninggalkan di rumah saja. Dampak positifnya 

yaitu 1) anak-anak menjadi lebih mandiri; 2) pikiran mereka lebih berkembang 

karena diberi kebebasan. Dampak negatifnya yaitu 1) pendidikan umum dan 

agamanya kurang karena tidak ada yang mengawasi dan menyuruh untuk 

belajar. 2) pergaulan yang terlalu bebas karena tidak ada yang mengontrol 

dengan siapa dia bergaul dsb. 

B. Rekomendasi 

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang perlu sekiranya 

untuk dipertimbangkan, diantaranya adalah: 

1. Bagi orang tua yang sama sama bekerja, meskipun disibukkan dengan 

pekerjaannya agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya, 

agar anak tidak lepas kontrol, atau anaknya dititipkan kepada tempat penitipan 
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anak yang sudah memiliki kualitas bagus yang disitu diberikan pendidikan 

sesuai dengan usianya. 

2. Diharapkan bagi para orang tua yang bekerja dan jarang berada di rumah untuk 

bisa selalu menjaga keharmonisan keluarga dengan saling komunikasi secara 

intens antar anggota keluarga terutama kepada anak. 

3. Untuk para pengasuh anak diharapkan untuk memberikan pendidikan akhlak 

kepada anak. Bukan hanya sekedar mengasuh saja.




