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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan observasi, 

wawancara serta dokumentasi akhirnya diperoleh kesimpulan sebagai 

jawaban dari topik pembahasan yaitu sebagai berikut: 

1. Peran orangtua tunawicara dalam memberikan pendidikan dasar 

keagamaan pada anak usia dini di Desa Tanggul Tlare Kedung Jepara 

yaitu orangtua tunawicara tersebut menjadi contoh yang baik pada anak 

sehingga dalam perbuatan sehari-hari anak dapat menirukan dari perilaku 

orangtuanya, seperti orangtua mengajak anak untuk melaksanakan shalat, 

mengajarkan jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita maupun 

anak diajarkan untuk berjabat tangan kepada orang yang lebih tua. Selain 

itu juga, orangtua tunawicara tersebut selalu membiasakan kepada anak 

untuk melakukan perbuatan yang baik, seperti orangtua membiasakan anak 

sebelum makan untuk mencuci tangan dahulu, menggunakan tangan kanan 

dan mengangkat tangan terlebih dahulu (berdoa). 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran orangtua 

tunawicara dalam memberikan pendidikan dasar keagamaan pada anak 

usia dini di Desa Tanggul Tlare Kedung Jepara diantaranya: untuk faktor 

pendukungnya yaitu: a) terjalinnya hubungan yang harmonis dalam 

keluarga, b) kesadaran orangtua terhadap pelaksanaan pendidikan agama 

Islam pada anak, c) faktor media massa. Sedangkan untuk faktor 
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penghambatnya yaitu: a) karena faktor lingkungan masyarakat, b) kurang 

memanfaatkan lembaga pendidikan Islam di lingkungan sekitar, c) faktor 

bahasa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari 

bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti 

memberikan beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai bahan 

penyempurnaan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi masyarakat agar senantiasa masyarakat khususnya masyarakat yang 

ada di Desa Tanggul Tlare Kedung Jepara saling memiliki kepedulian 

terhadap seseorang yang memiliki keterbatasan fisik. 

2. Bagi orangtua khususnya untuk orangtua tunawicara diharapkan ikut 

berbaur dengan masyarakat sekitar. 

3. Bagi pembaca dan peneliti lain diharapkan agar dapat dijadikan sebagai 

pegangan dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam dalam melakukan  

penelitian sejenis. 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Swt yang 

telah melimpahkan kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan 

dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca skripsi ini, 
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sumbang saran dan kritik penulis harapkan, khususnya kritik dan saran yang 

sifatnya positif dan rekonstruktif. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan 

bantuan dukungan, sumbangsih pemikiran demi terselesaikannya pembuatan 

skripsi ini, peneliti sampaikan terima kasih yang tak terhingga teriring do’a 

semoa Allah Swt menerima amal baiknya dan membalas dengan kebaikan 

yang berlipat ganda. 

Akhirnya peneliti berharap, semoga skripsi ini membawa manfaat 

bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 


