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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan teori dan penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran keluarga terhadap pelaksanaan pendidikan agama islam pada anakdi 

RT 28 RW 05 dukuh Sekacer desa Sinanggul Mlonggo Jepara adalah : 

a. Sebagai motivator, menyemangati, memberi support kepada anak agar 

bersemangat belajar dan berkreatif.  

b. Sebagai teladan dalam perbuatan, perilaku, sifat dan sikap yang baik 

yang bisa dicontohkan dihadapan anak dalam sehari-hari.  

c. Sebagai penasihat, kata-kata yang mampu menyentuh hati disertai 

dengan keteladanan  namun lebih diarahkan pada bahasa hati. 

d. Sebagai teman cerita, dengan bercerita orang tua dapat menanamkan 

nilai pada anak, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

e. Sebagai penghargaan dan hukuman, pada dasarnya setiap orang 

membutuhkan penghargaan dan ingin dihargai. Selain penghargaan, 

hukuman juga bisa diterapkan untuk membentuk karakter anak.    

Selalu mengajari anak untuk belajar mengaji dirumah atau diserahkan pak 

Ustadz/Kyai, mengulasnya hasil belaCar dari sekolah untuk dipelajari kembali 

dirumah dengan orang tua sampai anak benar-benar faham, membiasakan 

anak untuk selalu berdo’a sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, 
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memberikan contoh kepada anak bersikap tauladan dalam segala hal, 

mengajari anak untuk sopan santun kepada semua orang.   

2. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak-anaknya pada pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam di lingkungan RT 28/05 tersebut ada beberapa 

yang sesuai dengan hasil penelitian yaitu, anak mengutamakan sholat 

ketika terdengar adzan telah tiba, anak berbicara menggunakan bahasa 

krama alus setiap orang yang lebih tua darinya maupun sebaya, selalu 

meminta izin kepada orang tua bapak/ibu ketika akan melakukan sesuatu, 

sopan santun kepada semua orang, dan tidak pernah membantah apa yang 

diperintahkankorangktua.  

3. Faktor penghambat dari proses pelaksanaan Pendidikan Agama Islam ini 

ada beberapa dan yang paling banyak yaitu kedua orang tua yang sama-

sama bekerja dan tidak adanya waktu mengulas atau mempelajari 

pembelajaran untuk anak. Setelah penelitian ini laksanakan dengan 

menggunakan teknik angket harapannya orang tua bapak/ibu bisa 

bersama-sama mementingkan proses pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam disela-sela kesibukannya bekerja agar nantinya anak bisa 

mendapatnya pendidikan secara maksimal dan bisa diharapkan kedua 

orang tua setelah dewasa nanti. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas yang telah dibuat oleh penulis, maka 

saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Kepada Keluarga 
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Keluarga hendaknya selalu mengutakan proses belajar Pendidikan 

Agama Islam secara baik, karena didalam keluarga merupakan bekal 

pertama dan utama bagi anak sebelum mereka mengenal dunia luar.  

2. Kepada Orang Tua  

Orang tua diharapkan dapat memberikan contoh akhlak yang baik 

kepada anaknya serta mengajari hal-hal yang positif lainnya, agar 

nantinya anak bisa menconcoh perilaku kedua orang tuanya dengan 

baik.  

3. Kepada Anak 

Anak diharapkan bisa menguasai dan mengamalkan ilmu agama 

dikehidupan sehari-hari, serta dapat mematuhi peraturan yang 

berlaku baik di sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Serta di 

harapkan mempunyai kepribadian dan tingkah laku yang baik 

didalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. 

C. PENUTUP 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya 

yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepangkauan Baginda 

Rasulullah Muhammad S.A.W, semoga kita selalu mendapatkan 

pertolongannya dan syafaatnya di hari kiamat nanti. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini baik dari isi ataupun pebahasannya 

banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan walaupun penulis 

telah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya dengan mengharap ridho dari 
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Allah, S.W.T ,semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan para pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal Alami


