
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, baik secara teoritis 

maupun empiris, oleh karena itu kesimpulan yang dapat peneliti paparkan tentang 

penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga lintas agama dalam upaya 

membetuk keluarga sakinah di Daerah  Jl. Kunto Bhasworo IV/ 26 Kelurahan. 

Polehan. Kecamatan. Klojen. Kota Malang, Jl. Mawar IV/02, Kelurahan. Tunggul 

Wulung. Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Jl. Rukem 03, Rt. 01. Rw. 06. 

Kelurahan. Bareng. Kecamatan. Klojen, Kota Malang, sebagai berikut:



 

 

 

 

1. Terdapat berbagai macam variasi pola orang tua dalam menentukan 

pilihan agama anak-anaknya, antara lain: 

a.  Orang tua memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih 

agama. Kebanyakan anak-anak mereka mengikuti pola interaksi agama 

yang dikembangkan oleh orang tuanya.  

b. Masing-masing kedua orang tua memaksa anak-anak mengikuti 

agamanya, sehingga anak-anak tersebut enggan mengikuti agama 

orangtua.  

2. Penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga lintas dalam 

mewujudkan keluarga sakinah, antara lain: 

a. Beda agama tetap sakinah, karena bagi orangtua, anak sudah 

mempunyai kebebasan untuk menentukan agama, sebagai orang tua 

tanggungjawab mendidik anak menjadi yang baik. Baik itu dalam 

bentuk ketaatan dalam menjalankan agama dengan baik, mereka saling 

menjaga dan saling menghormati dalam bentuk pola komunikasi yang 

baik antar anggota keluarga. 

b. Beda agama tidak sakinah, karena salah satu penyebabnya dari anggota 

keluarga merasa kecewa terhadap  anak-anaknya memilih beda agama. 

Sehingga pola komunikasi antar anggota keluarga kurang efektif dan 

kurang harmonis.  



 

 

 

 

B. Saran 

Sebagai penutup dari pembahasan ini, peneliti dapat mengemukakan dan 

merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi: 

1. Pasangan suami istri dari pernikahan lintas agama. 

Diharapkan bagi orang terlanjur menikah melakukan pernikahan lintas agama, 

hendaknya saling menghormati dan saling menjaga tehadap keyakinan mereka 

masing-masing. Keluarga yang baik adalah keluarga dapat membangun kasih sayang 

yang mengikat rasa kekeluargaan antar sama anggota keluarga. 

2. Orang tua kepada anak 

Bertentangan dalam keluarga lintas agama pasti ada tapi sabaiknya orang tua 

memberi arahan bagi calon yang belum mempunyai pasangan hendaknya kalau 

memilih pasangan seagama, karena berkeluarga beda agama dalam realitanya kurang 

harmonis dan sulit dalam mewujudkan keluarga sakinah.  

 


