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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Pada bagian akhir skripsi ini, dapat penulis simpulkan dari temuan hasil 

penelitian. Secara umum cara orangtua tunggal atau single parent dalam 

pembentukan karakter anak seperti memberikan perhatian lebih kepada anak, 

dimana orangtua tunggal itu harus dapat membagi waktu antara pekerjaan 

rumah, memberikan perhatian kepada anak, dan juga bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Secara khusus bahwa orangtua tunggal atau single parent 

dalam membimbing dan membentuk karakter anak memiliki kesulitan yang 

terutama dalam pembagian waktu, karena semua tanggung jawab dan semua 

pekerjaan itu harus dilakukan sendiri. 

Dari semua kesulitan yang dirasakan oleh ibu single parent ada jalan 

keluar yang dilakukan untuk mempermudah terselenggaranya segala aktifitas 

kewajiban sebagai orangtua, yang dilakukan untuk mempermudah hal tersebut 

seperti meluangkan waktu saat pulang dari bekerja untuk melakukan tukar 

fikiran kepada anak-anaknya, seperti menanyakan aktifitas apa yang dilakukan 

pada satu hari itu. Kemudian menanyakan apa yang diajarkan oleh guru di 

sekolah, jika yang diajarkan tersebut mengarah ke pembentukan karakter anak 

dan mencerminkan sikap yang baik untuk dicontoh maka akan diterapkan 

kedalam kehidupan anak-anak. Orang tua tunggal (single parent) jika 

memiliki anak yang sudah selesai dalam pendidikan, maka anak tersebut ikut 

serta dalam membantu segala aktifitas dan tanggung jawab dirumah 



59 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga 

maupun peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Ibu single parent di Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan 

Medan Perjuangan 

Orangtua atau ibu single parent harus memiliki hubungan yang dekat 

dengan para guru, dan memberikan wewenang kepada guru untuk 

membantu dalam membimbing anaknya untuk membentuk karakter 

anak menjadi lebih baik. 

Tetaplah jadi seorang ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya dengan 

bijaksana, memang itu tanggung jawab yang berat akan tetapi jika ibu 

melakukan hal-hal baik dan ikhlas untuk anak-anaknya maka hasilnya 

menjadi baik juga kepada anaknya kelak dan menjadi kebanggan bagi 

keluarga dan masyarakat sekitar 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik meneliti dengan topik yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini adalah: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan peran orangtua tunggal (single 

parent) dalam pembentukan karakter anak. 
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b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam 

proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya 

sehingga penelititan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

 


