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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul 

“Pola Asuh Orang Tua Berbasis Nilai Pendidikan Agama Islam Sebagai 

Wujud Pengembangan Disiplin Anak PAUD Ananda Margoyoso 

Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017”, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola asuh orang tua berbasis nilai pendidikan agama Islam sebagai wujud 

pengembangan disiplin anak PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan 

Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan melakukan persiapan pola asuh 

orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis dengan bertujuan agar 

anak diberikan kebebasan bertindak di dalam rumah. Orang tua di rumah. 

Selanjutnya proses yang dilakukan ialah dengan di rumah. Selanjutnya 

proses yang di lakukan ialah dengan melakukan penyampaian materi 

pendidikan agama Islam sebagai wujud pengembangan disiplin yang 

menjadikan bekal kehidupan mereka sampai dewasa. Dalam setiap 

penerapan diharapkan tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi juga 

diterapkan di rumah. Berdasarkan uraian ini maka peran yang di 

contohkan orang tua dan pendidik sebagai orang tua dan pendidik sebagai 

orang tua di sekolah maupun di rumah berperan penting dalam 

menerapkan nilai pendidikan agama Islam sebagai wujud pengembangan 

disiplin anak usia dini.  
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2. Faktor pendukung dan penghambat pola asuh orang tua berbasis nilai 

pendidikan agama islam sebagai wujud pengembangan disiplin anak 

PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara tahun pelajaran 

2016/2017 sebagai berikut: 

a).  Faktor pendukung pola asuh orang tua berbasis nilai pendidikan 

agama islam sebagai wujud pengembangan disiplin anak antara lain: 

orang tua yang dapat bekerja sama dan menyamakan visi misi dengan 

sekolah, dan memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah, 

lingkungan dan memberikan komunikasi yang bbaik dengan orang-

orang yang ada disekitarnya. 

b). Faktor penghambat pola asuh orang tua berbasis nilai pendidikan 

agama islam sebagai wujud pengembangan disiplin anak antara lain: 

guru yang kadang lengah dalam mengawasi peserta didik, peserta 

didik yang terkadang kurang memperhatikan gurunya, orang tua yang 

tidak menerapkan pembiasaan-pembiasaan diberikan di sekolah dan 

tidak diterapkan di rumah dan kurangnya komunikasi,waktu dan 

kasih sayang yang diterima anak. 

B. Saran-saran 

  Untuk meningkatkan mutu pendidikan islam dan bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim yang bertaqwa dan berdisiplin sejak usia dini, 

maka tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua pihak, dengan sangat 

kerendahan hati penulis, kiranya penulis sampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 
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1. Bagi kepala sekolah, hendaknya selalu mengontrol dan memberikan 

pengarahan kepada pendidik karena semua perilaku yang dilakukan 

pendidik akan mudah dicontoh oleh peserta didiknya. 

2. Bagi pendidik, hendaknya selalu meningkatkan kemampuannya yang 

dimilikinya khususnya dalam pengasuhan menerapkan nilai pendidikan 

agama islam sebagai pengembangan disiplin anak sejak usia dini. 

Meningkatkan lagi materi-materi pendidikan agama islamnya sehingga 

anak berakhlak sesuai dengan norma-norma agama. Pola asuh yang 

diberikan harus sesuai dengan berkembangnya sesuai dengan usianya, 

sehingga anak tetap dapat menikmati masa usia dininya. 

3. Bagi orang tua, senantiasa memberikan pengawasan dan perhatian serta 

memotivasi anak melakukan hal-hal baik karena perhatian orang tua 

berpengaruh besar terhadap pembentukkan akhlak anak. 

C. Penutup 

Sebagai penutup penulisan skripsi ini, penulis panjatkan rasa syukur 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan inayah sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dengan berbagai keterbatasan yang 

ada. 

Dengan selesainya penulis skripsi ini, bukan berarti luput dari kesalahan 

serta kekurangan, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

perlu penyempurnaan walaupun segala usaha serta kemampuan telah penulis 

curahkan dalam menyusun skripsi ini. Semoga PAUD Ananda Margoyoso 

Kalinyamatan Jepara bertambah maju dan berhasil dalam mendidik siswanya 
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sehingga kelak berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan demikian saran dan 

kritik yang konstruksif dari para pembaca senantiasa penulis harapkan. 

Dan akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya dan 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi hingga 

selesainya skripsi ini penulis banyak terima kasih. Dengan harapan dan do’a 

semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


