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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Metode bimbingan orang tua dalam mendidik ibadah shalat pada anak 

usia dini di Desa Ja’an Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk telah 

direncanakan matang sebelumnya oleh orang tua,dan dalam metode 

bimbingan ibadah shalat orang tua menggunakan teknik keteladanan, 

adat kebiasaan, nasihat, perhatian dan pengawasan, hukuman. Dalam hal 

ini, dikarenakan orang tua lebih bersikap menekan karena pada saat tidak 

ada tekanan anak bisa dengan leluasa meninggalkan shalat. 

2. Memberikan motivasi dari dalam yaitu menanamkan semangat dari 

dalam diri anak sendiri. Dalam hal ini, motivasi yang diberikan orang tua 

yaitu, supaya sang anak terbiasa dalam menjalankan ibadah shalat, baik 

itu dirumah maupun di masjid, anak pandai dalam bidang agama, anak 

bisa hafal bacaan-bacaan shalat, bisa berdo’a dengan baik dan ketika 

orang tua sudah meninggal atau masih hidup anak bisa mendoakan. 

Memberikan motivasi dari dalam, memberikan fasilitas yang menunjang 

seorang anak untuk lebih semangat dalam melaksanakan ibadah, baik itu 

mengaji, shalat.  

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan orangtua 

dalam mendidik ibadah Shalat pada Anak Usia Dini di Desa Ja’an 

Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk 
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Faktor pendukung bimbingan orang tua dalam mendidik ibadah 

shalat sangat beragam sekali antara lain, adanya dukungan dari orang tua, 

pengawasan orang tua, sarana dan prasarana yang memadai, serta 

dukungan dari masyarakat. Sedangkan yang menghambat bimbingan 

orang tua dalam mendidik ibadah shalat yakni adanya tayangan televisi, 

kesibukan dari orang tua, lingkungan pertemanan dan kelengahan orang 

tua serta tidak maksimalnya dukungan dari masyarakat. 

B. Saran  

1. Bagi orang tua 

Peran orang tua dalam membimbing anak sangat besar manfaatnya 

dalam membentuk kepribadian anak, apalagi kepribadian yang islami 

dengan diwajibkannya shalat lima waktu pada usia yang telah 

ditentukan. Sedangkan pada kenyataannya masih kurang bimbingan 

orang tua terhadap anak khususnya bimbingan orang tua dalam 

membimbing shalat anak. Untuk mengatasai hal ini perlu adanya 

pembinaan terhadap orang tua di Kecamatan Gondang. 

2. Bagi pembaca 

Bimbingan orang tua dalam mendidik shalat anak merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan, untuk itu pembaca harus sadar akan 

pentingnya bimbingan orang tua khususnya calon-calon orang tua yang 

akan mendidik anak-anaknya. 
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3. Bagi Masyarakat 

Bimbingan orang tua merupakan bimbingan yang pertama dan utama, 

jadi kita harus mempergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai warga 

masyarakat hanya mengandalkan lembaga saja dalam membimbing 

anak.  

 

 


