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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dalam menanamkan nilai- nilai  keimanan, peran orang tua adalah 

memberikan pengarahan kepada anaknya  dari kecil supaya anaknya  

mengerti apa arti iman dan kegunaanya untuk apa dan memberikan 

pengertian, pengarahan serta contoh agar anaknya mengerti arti dan 

pentinganya keimanan bagi kehidupan beragama. 

2. Dalam menanamkan nilai-nilai ibadah, peran orang tua adalah 

memotivasi mengarahkan mengjarkan dan memberi contoh tentang 

pentingnya Ibadah untuk kehidupan beragama, baik mengajarkan tentang 

cara sholat, macam-macam sholat, mengajarkat syahadat, do’a dan lain 

sebagainya, dan memantau para anak-anaknya dalam melaksanakan 

ibadah agar mereka terbiasa sejak kecil agar terbiasa untuk beribadah 

kepada Allah SWT. 

3. Dalam menanamkan nilai-nilai Akhlak , peran orang tua adalah 

memberikan teladan atau contoh akhlak yang baik kepada anaknya serta 

mengajarkan kepada anaknya supaya terbiasa dengan hidup berakhlak 

yang baik  dan dapat memberi contoh kepada lingkungan yang kurang 

baik di sekitarnya. 
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B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan Agama Islam kepada anak-anaknya 

dengan harapan kelak mereka akan menjadi penerus generasi berikutnya 

yang memiliki pemahaman dan pedoman Agama Islam yang mendalam 

sehingga tidak terjerumus dengan budaya-budaya dan moral-moral yang 

dapat meruntuhkan tegaknya tiang agama Islam di desa tersebut. Dan 

kiranya demi tercapainya mutu yang lebih baik penulis perlu memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Desa 

Diharapkan kepada kepala desa untuk terus mendukung dan 

memotivasi guru/ tokoh agama dan orang tua di desa tersebut untuk 

selalu giat dan tetap semangat guna menanamkan nilai-nilai Agama Islam 

pada anak di desa tersebut. Sehingga sang anak memiliki kepribadian 

seperti yang Rasululloh SAW ajarkan yaitu memiliki Akidah yang kuat, 

taat beribadah, dan memiliki Akhlaqul karimah. 

2. Kepada Orang Tua 

Hendaknya Orang tua bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi 

anak-anaknya dalam tingkah laku, aktivitas sehari-hari maupun kegiatan-

kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat 

3. Kepada Peneliti yang Akan Datang 

Penulis ini masih jauh dari kesemurnaan, namun di sisi lain penulis 

meyakini bahwa skripsi ini juga dapat menjadi datangnya manfaat bagi 
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siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu bagi peneliti yang akan 

datang hendaknya menyempurnakan skripsi yang telah terpapar di sini. 

 

 




