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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan 

proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, sampai dengan pengumpulan 

data, pengolahan dan analisis data. Pada akhirnya peneliti dapat 

menyimpulkan hasil penelitian tentang “POLA RELASI ANAK DENGAN 

IBU TIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN 

KELUARGA SAKINAH” (Studi di Kelurahan Dampit Kabupaten Malang), 

yakni sebagai berikut: 
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1. Secara umum proses relasi anak dengan ibu tiri yang dilakukan lima 

keluarga tersebut memiliki pola relasi yang berbeda. Perbedaan ini 

disebabkan oleh cara yang berbeda-beda, tergantung pada kekreatifan 

seorang ibu tiri dalam membangun komunikasi dengan anaknya. Meskipun 

pola relasi yang dibangun berbeda, secara keseluruhan dalam hubungan 

kesehariannya, lima informan ibu tiri tersebut memiliki hubungan yang 

baik dengan anak tirinya. Ibu tiri tersebut berusaha untuk mendidik anak 

tirinya agar menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, taat agama, bertata 

krama, dan tidak membeda-bedakan anak tiri dengan anak kandung, 

sehingga dengan pola relasi yang diterapkan keluarga mereka baik-baik 

saja. Dengan begitu, ada upaya dari para ibu tiri yang bertindak sebagai 

informan peneliti untuk mewujudkan keluarga harmonis yang memenuhi 

prinsip-prinsip keluarga sakinah. 

2. Dari beberapa bentuk relasi yang diterapkan oleh ibu tiri di kelurahan 

Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, memberikan beberapa 

implikasi terhadap upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, antara lain: 

1. Implikasi terhadap cara pandang masyarakat terhadap ibu tiri tentang 

kejahatan ibu tiri yang merebut ayah anak tirinya. 

2. Implikasi terhadap usaha sadar sebagai peran penting orang tua tiri. 

3. Implikasi anak bisa mencintai ibunya sebagaimana ibunya mencintai 

anaknya atau dengan kata lain seorang anak  mencintai ibu tiri 

selayaknya ibu kandung, begitu juga sebaliknya seorang ibu tiri harus 

bisa mencintai anak tirinya selayaknya anak kandung. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan 

dalam upaya mengembangkan proses penelitian, dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Untuk subjek penelitian (ibu yang menyandang status ibu tiri): 

a. Untuk orang tua sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah kembali 

lebih baik membicarakannya terlebih dahulu dengan anak-anak agar 

anak-anak dapat menerima kehadiran ibu tirinya. 

b. Cinta adalah hubungan dua pihak yang berbeda. Buatlah anak bisa 

mencintai ibunya sebagaimana ibunya mencintai anaknya. 

c. Jika ingin mendapatkan penghormatan dan pengabdian anak, tuntutlah 

apa yang mereka mampu lakukan, dan beri kebebasannya dalam batas-

batas yang diberikan oleh agama. 

2. Bagi anak tiri: 

Bagaimana sikap anak terhadap ibu tiri? Ibu tiri walaupun tidak 

sepangkat dengan ibu kandung, tetapi ibu tiri adalah istri ayah mereka, 

mereka tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati ayah mereka, dan 

menghormati pilihan ayah mereka. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: 

Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada 

peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut 

dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas, sampel atau subjek 

penelitian yang lebih banyak dan menggunakan rancangan penelitian yang 
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lebih kompleks seperti etnografi dan lain sebagainya. Serta akan sangat 

menarik jika dibahas lagi tentang pola asuh orang tua yang dihubungkan 

dengan hubungan antar saudara. 

4. Bagi acara Televisi: 

Sangat optimis jika ada atau bahkan sering ditayangkan perilaku ibu 

tiri yang baik. Karena, andai saja tayangan TV sering menayangkan ibu tiri 

yang baik pasti akan menjadi sebagian dari upaya pendidikan kepada 

masyarakat, yakni menjadi tauladan bagi istri yang kebetulan menjadi ibu 

tiri dan keluarga suaminya serta masyarakat pada umumnya. Pada gilirannya 

diharapkan dapat mengurangi citra serakah seorang ibu tiri. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


