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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. SIMPULAN  

Sesuai hasil analisis diatas, pembahasan hasil penelitian ini 

sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagaimana berikut: 

1. Adapun dampak yang terjadi di terhadap anak yaitu berupa: Akhlaq anak 

yang menyimpang karena kurangnya pendidikan Islam, Minat belajar 

agama kurang dan Kesadaran beribadah kurang seperti ibadah wajib 

seperti sholat lima waktu karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya, 

pergi mengaji jika hanya diantar oleh orang tuanya dan minat belajar 

agama menurun sehingga menurunnya prestasi belajar anak.  

2. Upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam proses penanganan terhadap 

anak yaitu dengan memberikan bimbingan dengan rutinitas membaca al-

qur’an setelah maghrib di rumah, keluarga menjadi uswatun hasanah bagi 

anak mengenai semua aktivitas, memberikan pengajaran pembiasaan 

berdoa di rumah, pembinaan dengan model pembiasaan belajar di rumah 

supaya meningkatnya hasil belajar bagi anak, baik pelajaran sekolah non 

formal maupun pelajaran formal.  

B. SARAN  

Adapun saran yang di tujukan terhadap kepada pihak terkait dan masyarakat 

luas terkait dengan dampak perceraian dalam penelitian ini adalah :
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1. Pasangan yang hendak bercerai sebaiknya mempertimbangkan semuanya 

terlebih dahulu mengenai keputusan yang akan diambilnya. Jangan sampai 

harapan- harapan kebahagiaan yang diinginkan ketika hendak melakukan 

perceraian malah berbalik menjadi sebuah penderitaan dan terjadinya 

berbagai problem yang timbul, dan tentunya anaklah yang menjadi korban 

kurang bimbingan, kasih sayang dan pembinaan terhadap akhlaq mereka.  

2. Bagi orang tua yang telah mengalami proses perceraian, semoga dapat 

memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya dalam proses 

pendidikan, lebih-lebih pendidikan agama. Karena dengan pemberian 

bimbingan dan pembinaan berupa pendidikan kegamaan menjadikan anak 

lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran islam, seperti berbakti 

kepada orang, bertanggung jawab atas kewajibannya sholat lima waktu  

dan berahklaqul karimah.  

3. Untuk pihak KUA supaya dapat memberikan bimbingan dan pengarahan 

terhadap calon pasangan suami istri yang akan memberlangsungkannya 

proses pernikahan.   

4. Kepada pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten 

Jepara hendaklah memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai akibat 

adanya perceraian kepada para pemuda-pemudinya ketika ada acara 

seperti karang taryna dan sebagainya, dan pemberian pengarahan kepada 

orang tua yang mengajukan gugatan cerai supaya di pertimbangkan lagi 
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akibat perceraian terhadap ekonomi keluarga, pendidikan anak dan masa 

depan anaknya.  

C. PENUTUP 

Demikianlah pembahasan penelitian mengenai dampak keagamaan 

bagi anak di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.  

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan puji 

syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan 

keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti yakin bahwa 

penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang 

membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 


