
 

97 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: Peran Orang Tua dalam 

Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti 

Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:  

1. Secara umum pembinaan  akhlak anak yang telah dilakukan oleh pihak 

orang tua dalam rangka mendidik  anak telah berjalan dengan baik hal 

itu telah terlihat dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa, 

bahwa pihak orang tua telah berupaya memberikan bimbingan dengan 

cara menanamkan keyakinan kepada Allah swt., teladan yang baik, 

perhatian dan nasehat. Yang semua itu berada dalam lingkup pengertian 

dan pembiasaan. Dengan segenap upaya yang telah dilakukan tersebut 

maka penulis dapat menyimpulkan bimbingan yang diberikan pihak 

orang tua dalam mendidik akhlak anak telah dilakukan dengan baik. 

2. Faktor-faktor pendukung dari pembinaan akhlak anak usia dini yaitu 

adanya masjid untuk membina keagamaan anak, hubungan baik antara 

orang tua dan anak, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah. 

Sedangkan penghambat adalah pendidikan orang tua, ekonomi yang 

menengah, serta lingkungan anak.  

3. Solusi terhadap faktor pengahambat yaitu memberikan waktu yang 

lebih  kepada anak,  keberagaman jenjang pendidikan orang tua dapat 
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dimanfaatkan dengan saling tukar pikiran, mengolah faktor psikologis 

anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang baik . 

B. Saran-saran 

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Malaringgi Kecamatan 

Laonti Kabupaten Konawe Selatan, maka penulis sarankan kepada: 

1. Orang tua yang memiliki anak usia 5-8 tahun, harus selalu memberikan 

contoh teladan yang baik kepada anak, bersabar dalam membina dan 

mendidik agar anak kelak menjadi anak yang memiliki akhlak mulia. 

2. Kepada anak, berbaktilah kepada orang tua, agar menjadi anak yang 

selalu di sayang dan di banggakan oleh orang tua dan keluarga, dan 

janganlah durhaka kepada kedua orang tua dan jadilah anak yang di 

banggakan dalam keluarga maupun di masyarakat. 

3. Seluruh masyarakat di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten 

Konawe Selatan, agar memberikan pendidikan akhlak yang baik pada 

anak tidak hanya di sekolah, akan tetapi dirumah khususnya karena rumah 

adalah tempat pertama anak mendapatkan pendidikan dan anak  yang 

berakhlak baik tergantung dari hasil binaan orang tua dan keluarga. 

 

 

 

 


