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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

  

5.1. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian yang peneliti paparkan di atas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Wanita single parent memilih menjadi orang tua tunggal disebabkan faktor 

perselisihan atau pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga menimbulkan 

perceraian. Serta ditinggal mati oleh suaminya. 

2. Terkait dengan pendidikan anak dari wanita single parent memiliki 

permasalahan dalam pendidikannya. Kurangnya perhatian pada anak dan 

hanya fokus mencari uang untuk bisa menyekolahkan anaknya. Sehingga 

menimbulkan pestasi anak menurun dan menyebabkan anak putus sekolah.  

3. Sebagian wanita single parent untuk mendapatkan intensitas belajar dengan 

anak sangatlah susah. Wanita single parent enggan menemani belajar anak, 

dikarenakan lelah sehabis pulang kerja dan kurang pahamnya materi belajar 

anak. Mereka menganggap hanya di ikutkan bimbingan (Les) ke orang lain 

dianggap sudah cukup. 

4. Kebanyakan wanita single parent mengalami pada pendidikan anaknya. 

Kurang kerasnya mendidik sehingga anak menjadi malas dalam belajar. Serta 

terdapat wabah yang menganjurkan anak sekolah dirumah menjadikan orang 

tua nya yang mengerjakan tugasnya. 

5. Meski  menjadi orang tua tunggal dan mendidik anak secara sendiri tidak 

menurunkan semangat bagi para wanita single parent untuk memotivasi dan 

memberikan semangat bagi anaknya agar bisa mewujudkan masa depannya.
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5.2 Rekomendasi 

 

Bedasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat di rekomendasikan sebagi 

berikut: 

1. Bagi wanita single parent : 

a. Diharapkan memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih dalam untuk 

melihat perkembangan pendidikan anak. 

b. Diharapkan untuk mengurangi stress ataupun masalah pribadinya. Selalu 

berfikir positif dan mengabaikan gunjingan yang buruk dari masyarakat 

tentang status single parent. 

c. Diharapkan bisa menemani dan meluangkan waktu belajar anak meskipun 

dengan durasi yang pendek.  

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

Bagi peneliti selanjutnya masih terdapat keterbatasan dengan peran ganda 

single parent agar dapat  melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait dengan 

fenomena peran ganda single parent ini dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

 


