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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan selama kurang lebih dari  

dua bulan di Desa Huta Padang Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan tentang 

Tanggapan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Pada Keluarga Etnis Batak 

Toba Yang Berstatus Single Parent dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tanggapan 

orang tua yang berstatus single parent tentang Falsafah Batak Toba sangat penting 

diterapkan ditengah-tengah keluarga, dimana anak akan diajarkan tentang moral 

batak toba, dimana istilah Batak Toba juga menyatakan “somba mar hula-hula, 

elek marboru manat mardongan tubu”. Jadi falsafah batak toba itu harus benar-

benar diterapkan di tengah-tengah keluarga, agar anak tersebut tidak lupa dengan 

Ras sesuai adat masing-masing.  

Orang tua yang berstatus single parent adalah orang tua yang kuat dan 

hebat dalam menjalani kehidupan yang serba kurang dalam materi. Namun orang 

tua yang berstatus single parent tidak pernah merasa lelah dalam menjalani 

kehidupan dengan anak-anaknya. Orang tua yang berstatus single parent adalah 

orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta penghasilan yang tetap. 

Namun orang tua single parent adalah orang tua yang peduli akan pendidikan 

anak. Orang tua yang berstatus single parent berprinsip bahwa anak-anak adalah 

segala-galanya dalam hidupnya, dan mereka rela bekerja lewat jam kerja demi 

pendidikan anak. 
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5.2 SARAN 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada orang tua yang 

berstatus single parent maupun kepada orang tua yang ada di Desa Huta Padang 

Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yaitu: 

1. Orang tua harus mendukung pendidikan anak kejenjeng yang lebih tinggi. 

2. Orang tua yang ada di Desa Huta Padang baik yang janda, duda ataupun 

yang lengkap harus tetap menerapkan falsafah Batak Toba kepada anak 

dan keluarga. 

3. Pendidikan sangat penting untuk setiap individu hal ini disebabkan 

pendidikanlah  yang akan membawa seseorang berada dalam posisi atau 

pola kehidupan yang lebih baik dalam meraih cita-citanya. 

4. Setiap individu harus menempuh pendidikan dimana pendidikan 

merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan seseorang dalam suatu 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 


