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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini penulis 

akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang  analisis 

pola orang tua dalam pembinaan pendidikan agama Islam bagi anak di desa 

Mulyoharjo Jepara Adapaun kesimpulan yang dapat di tarik dari judul 

penelitian sebagaimana tersebut di atas, ialah sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam pendidikan agama Islam bagi anak di Desa 

Mulyoharjo sesuai hasil penelitian yang dilakukan yaitu  

a. Sebagai teladan dalam pembentukan pribadi anak sesusai dengan 

keadaan anak di rumah dan juga dilingkungan, beberapa orang tua 

warga Mulyoharjo masih mementingkan pendidikan agama dan 

memberikan contoh yang baik kepada anak, sehingga tercipta 

kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam.  

b. Sebagai motivator dalam pengembangan pendidikan agama Pada 

Anak di desa Mulyoharjo, motivasi orang tua terhdap anak selalu 

dilakukan guna terlaksananya pendidikan agama yang tergambar lewat 

ketiga lembaga pendidikan utama, yaitu lembaga pendidikan formal, 

informal dan lembaga pendidikan nonformal, hal ini dilakukan agar 

anak ada rangsangan dalam kegiatan yang dilaksanakan. 
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c. Peran orang tua sebagai figur utama dalam pembinaan etika untuk 

pergaulan sehari-hari dimulai dari pembinaan sikap anak sesuai ajaran 

agama islam dibentuk pertama kali di rumah melalui pengalaman 

yang didapat dari orang tuanya karena orang tua merupakan figur 

utama dan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, kemudian 

disempurnakan dan diperbaiki oleh guru disekolah maupun ditempat 

pengajian seperti masjid, mushola, TPQ dan madrasah diniyyah. 

2. Faktor penghambat dan pendukung terlaksananya pendidikan agama Islam 

bagi anak di Desa Mulyoharjo Jepara, faktor penghambat terlaksananya 

pendidikan agama Islam bagi anak di desa Mulyoharjo Jepara. 

diantaranya; kurangnya pengawasan dari orang tua, tidak diminatinya 

pendidikan agama islam dan banyak yang mengejar pendidikan umum, 

pendidikan orang tua yang rendah, faktor  lingkungandan faktor media 

massa.  

Faktor pendukung terlaksananya pendidikan agama Islam bagi anak di 

desa Mulyoharjo Jepara adalah: terjalin hubungan yang harmonis dalam 

keluarg, lingkungan masyarakat yang agamis, terdapat lembaga 

pendidikan Islam dilingkungan sekitar dan kesadaran orang tua terhadap 

pelaksanaan pendidikan agama Islam  pada anak. 

B. Saran-saran 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada calon 

peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini yang tentunya 
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merujuk pada hasil penelitian sebelumnya dengan harapan agar penelitian 

yang dihasilkan selanjutnya lebih baik dan maksimal. Adapun saran-saran 

dari peneliti adalah: 

1. Bagi Masyarakat 

Hendaknya semua masyarakat bersikap yang baik saat berada di 

kalangan masyarakat, jangan bersikap seenaknya sendiri dan 

melakukan penyimpangan perilaku. Menata diri lebih baik untuk 

menata masa depan khususnya masa depan anak 

2. Bagi orang tua 

Diharapkan untuk semua orang tua harus terus mengontrol 

perkembangan anak-anak dan bisa menjadi suri teladan yang baik. 

3. Bagi pembaca dan peneliti lain Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan 

pegangan bagi semuanya. Dan bisa dijadikan acuan dalam melakukan 

penelitian sejenis. 

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari 

kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Saran-saran yang penulis 

ungkapkan diatas, diharapkan menjadi koreksi dan bahan pertimbangan bagi 

masyarakat desa Mulyoharjo. 
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Peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUTAKA 

 



 

 

86 

 

Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI (Semarang: CV Asy-Syifa, 

2000) 

A’at Syafaat, dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah 

Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2008) 

Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, Semarang: Aditya Media, 

1992) 

Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. (Surabaya: Bina Ilmu, 

1984) 

Badudu, Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2001). 

Gunarsa, Singgih. D. Psikologi perkembangan anak dan remaja. (Jakarta: Gunung 

Mulia. 2006) 

Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, Pengantar Studi Sosiolog Keluarga, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 

Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Husna, 2005) 

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012) 

Hery Nur Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT.Logos wacana Ilmu. 1999). 

Ilyas. Mendambakan Anak Shaleh. (Bandung: Al-Bayan, 1995) 

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara : 2003) 

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009) 

Muhaimin dan abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis Dan 

Kerangka Dasar Operasionalnya, (Bandung: Triganda Karya, 1993) 

Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. (Bandung: Remaja Karya CV, 1987) 

Nur Uhbiyati. Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Sampai Lansia. 

(Semarang: Walisongo Press, 2009) 



 

 

87 

 

Poerwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; 1984). 

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Social, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010)  

Soegarda Poerbakawadja, Ensiklopedi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1982) 

Zainuddin, dkk, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali. (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991), 

Zakiah Darajat. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 

____________, Dasar-dasar Agama Islam, (jakarta:Bulan Bintang, 1984), 

Zuhairini, dkk. Metodologi Pendidikan Agama. (Surabaya: Ramadani, 1993) 

___________. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta : Bumi Aksara.2004) 

 

 


