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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan hak anak ke sepuluh informan oleh 

orang tua pekerja migran di Blitar dalam hal segi finansial sangat terpenuhi 

karena yang bekerja di luar negeri adalah kedua orang tuanya. Dan dalam 

hal kasih sayang dipenuhi oleh keluarga yang mengasuh anak. Karena jelas 

dalam hal pengasuhan dibebankan kepada peran pengganti seperti nenek, 

tante, tetangga ataupun baby sitter. Jika peran pengganti bisa memenuhi 

perannya seperti ibu kandung hak kasih sayang akan terpenuhi akan tetapi 

jika peran pengganti tidak bisa menggantikan peran seorang ibu maka anak 

akan kekurangan kasih sayang dan akan menyebabkan anak yang kurang 

percaya diri, minder, pendiam dan keras kepala. Selain itu kurangnya 

edukasi pendidikan anak oleh orang tua membuat pendidikan anak tidak 

berjalan dengan baik. Serta kurangnya didikan oleh peran pengganti dapat 

membuat anak terbengkalai dalam pendidikan seperti putus sekolah dan 

kurang maksimal jika hanya diserahkan ke lembaga pendidikan saja. 

2. Pemenuhan hak anak oleh orang tua pekerja migran di Blitar jika ditinjau 

dari perspektif fiqih hadhanah , khususnya dalam hal pengasuhan ibu tidak 

melalaikan tanggung jawabnya karena pengasuhan sudah di bebankan 

kepada peran pengganti dan dalam hal pengasuhan anak di bawah 2 tahun 

yang membutuhkan asi juga sudah di penuhi oleh ibu dalam hal menyusui. 
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Hanya saja dalam hal mendidik anak saja yang tidak terpenuhi karena orang 

tua jauh sehingga kurangnya kasih sayang oleh orang tua terhadap anak 

secara intens.  

B. Saran 

1. Bagi orang tua pekerja migran hendaknya lebih memberikan kasih sayang 

penuh terhadap anak walaupun jauh, dengan cara memberikan edukasi atau 

nasihat-nasihat untuk anak supaya anak merasa selalu mendapat perhatian 

dan kasih sayang dengan kata lain lebih merencanakan dengan baik 

pengasuhan bagi anak-anaknya. 

2. Bagi lembaga hendaknya memberikan sosialisasi serta pengarahan kepada 

masyarakat dan keluarga pekerja migran agar tetap terjaga hubungan baik 

antara anak dan orang tua. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan ada peneliti lain yang  

mengembangkan penelitian mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua 

pekerja migran dari sudut pandang yang berbeda, agar tujuannya supaya 

lebih bervariasi dan semakin beragam. 

4. Bagi masyarakat hendaknya memikirkan dengan lebih matang jika 

memutuskan bekerja diluar negeri, karena akan ada dampak-dampak yang 

didapat bila meninggalkan anak. Lebih baik membuat usaha sendiri agar 

mengurangi mobilisasi pekerja migran. 

 

 

 


