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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Cabang Barat 

RT 9-10 yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan fiqih terhadap remaja di 

Desa Sungai Cabang Barat relatif sudah bagus dalam menjalankan 

peranannya sebagai orang tua, seperti memberikan perhatian, menjalin 

komunikasi, memberikan kesempatan, mengawasi, mengarahkan 

memberikan nasihat, perintah, contoh peneladanan serta pemberian 

hukuman kepada anak. Namun di sini masih ada beberapa orang tua yang 

tidak memiliki ketegasan dalam melaksanakan peranan. Tugas orang tua 

jika mendapati anaknya melakukan kesalahan, maka sepatutnya sudah 

mengarahkan anak tersebut agar kembali pada ketentuan yang telah 

ditentukan. 

2. Dalam memberikan pendidikan fiqih kepada anak, terutama dalam 

masalah menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, orang tua pastinya 

mempunyai beberapa faktor, yang mana faktor tersebut dapat menjadi 

pendukung ataupun penghambat, hal ini kembali kepada diri masing-

masing orang tua apakah menjadikan hal tersebut sebagai faktor 

penghambat ataupun pendukung dalam menjalankan peranan sebagai 

orang tua, faktor-faktor tersebut yaitu faktor pembawaan, faktor keadaan 
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keluarga di rumah, faktor perhatian orang tua, faktor ilmu pengetahuan 

orang tua tentang ajaran agama Islam, faktor lingkungan pergaulan, faktor 

pengasuhan keterbatasan waktu bersama anak, dan faktor Hubungan Jarak 

Jauh antara Anak dan Orang Tua (Long Distance Relationship). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua, hendaknya mampu menyadari bahwa memberikan 

pendidikan kepada anak diperlukannya sikap yang tegas, bijaksana dalam 

mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan tidak boleh dilakukan 

di saat marah. Hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi 

anak, karena Islam sudah mewajibkan bagi seorang perempuan menutup 

aurat ke manapun akan pergi. Kemudian bagi orang tua yang sudah 

mampu mendidik anaknya dengan baik, jangan pernah merasa puas, 

karena seiring berjalannya waktu akibat pesatnya perkembangan zaman 

sekarang, baik itu teknologi, ataupun hal lainnya. Hendaknya sebagai 

orang tua selalu meningkatkan kualitas dalam menjalankan peranan 

sebagai orang tua. 

2. Bagi remaja putri, hendaknya menjadi anak yang selalu mengikuti perintah 

orang tua, karena pada hakikatnya, tidak ada orang tua yang ingin 

menyesatkan anaknya menjadi insan yang tidak baik. 
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3. Bagi para pembaca agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

pembelajaran, referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya 

dengan fokus penelitian yang berbeda. 

4. Bagi penulis agar memiliki kesadaran bahwa pentingnya peranan orang tua 

di zaman sekarang, sehingga dapat mempersiapkan diri sendiri sebelum 

menjadi orang tua dan mempersiapkan bekal ilmu agama dari sekarang.


