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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan orang tua dalam mendidik anak perspektif As Sayyid 

Muhammad dalam Kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh 

Menurut As Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Adabul Islam 

Fi Nidzomil Usrohdisebutkan bahwa peranan orang tua dalam mendidik 

anaknya adalah membantu anak-anaknya untuk berbakhti dan taat kepada 

orang tua, memberi kasih sayang, belas kasih, serta perlindungan terhadap 

anak-anaknya, mengajarkan mulai dari kecil dan memerintahkan sholat  

ketika memasuki umur 7 tahun dan ketika umur 10 tahun memukulnya 

ketika meninggalkan sholat, mengajari adab dan sopan santun, meminta 

izin ketika mau masuk ke ruangan orang tuanya dan tidak mendoakan 

yang jelek dan buruk kepada anak-anaknya.  

2. Bagaimana implementasi peranan orang tua dalam mendidik anak 

perspektif As Sayyid Muhammad dalam Kitab Adabul Islam Fi Nidzomil 

Usroh di lingkungan keluarga. 

Peranan orang tua perspektif As Sayyid Muhammad 

diimplementasikan di lingkungan keluarga adalah mulai dari anaknya 

lahir. Seorang anak mempunyai tahapan psikologi perkembangan dalam 

usia dari 0 sampai 6 tahun. Tahap usia 0 – 3 tahun, pada tahapan ini anak 
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dilahirkan tanpa membawa bekal pengertian akan apa yang baik dan 

buruk.Tahap usia 3 – 6 tahun, pada tahapan ini anak sudah memiliki dasar-

dasar dari memiliki sikap-sikap moralitas terhadap kelompok 

sosialnya.Tahap usia 6 – remaja, pada masa ini anak anak sudah memasuki 

sekolah, yang berarti bahwa lingkungan kehidupan anak juga bertambah 

luas. 

Orang tua yang mana yang paling berpengaruh dalam proses 

mendidik anak di lingkungan keluarga ibu, karena seorang ibu adalah 

sekolah pertama bagi seorang anak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, perlukiranya penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para orang tua agar selalu memperhatikan, mengawasi anaknya, dan 

apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallohu alaihi wasallam 

supaya untuk dilaksanakan dan diimplementasikan di dalam lingkungan 

keluarga. Mulai dari anak dilahirkan sampai meenginjak usia dewasa, 

seperti yang telah dijelaskan di kitab Adabul Islam Fi Nidzomil 

Usrohkarya As Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani. 

2. Untuk peneliti lanjutan, hendaknya pernan orang tua dalam pendidik anak 

perspektif as sayyid muhammad di lingkungan keluarga ini bisa dijadikan 

sebagai scuan di era sekarang mengenai peranan orang tua dalam 

mendidik anak, ataupun cara mendidik anak yang ada di kitab Adabul 

Islam Fi Nidzomil Usroh. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam penulis memuja Allah  

SWT yang maha kuasa dan maha mengetahui karena atas ridhonya penulis dapat 

menyelesaikan  penulisan skripsi ini.Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangan dan kelemahan, di karenakan keterbatasan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat 

penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis mohon maaf atas segala khilaf dan semoga Allah SWT 

meridloi penulisan ini sehingga membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan penulis khususnya. 

 


