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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam BAB 

IV, maka  kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk kepedulian orang tua pada anaknya di desa Anggondara 

Kabupaten Konawe Selatan cukup baik, ini dilihat dari hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa para orang tua begitu peduli dalam 

pendidikan agama Islam pada anaknya yakni orang tua membimbing 

memotivasi, menasehati anaknya untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. 

Orang tua juga memberikan hadiah dan hukuman (Reward and 

Punishment) bagi anak mereka yang berprestasi dalam belajar di 

sekolah dan belajar agama (mengaji dan shalat) serta berakhlak baik 

kepada orang tua dan orang lain.  

2. Implementasi nilai pendidikan agama Islam pada anak di desa 

Anggondara Kabupaten Konawe Selatan cukup baik, ini dilihat dari 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para anak-anak menerapkan 

nilai-nilai pendidikan tauhid atau akidah dalam menjaga keimanan 

mereka kepada Allah Subhana Wa Ta’ala, pendidikan anak dalam me 

membiasakan menyegerakan shalat berjamaah dimasjid, 

melaksanakan puasa ramadhan, mereka juga membiasakan diri untuk 
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berdoa setiap melakukan sesuatu, ketekunan membaca Al-Qur’an 

maupun menuntut ilmu serta pendidikan akhlak kepada orang tua, 

guru maupun akhlak dalam berpakaian yang Islami. 

3. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan nilai pendidikan 

agama Islam pada anak di desa Anggondara Kabupaten Konawe 

Selatan adalah para Orang Tua telah paham tentang pentingnya 

pendidikan anaknya khusunya pendidikan agama Islam, disamping itu 

adanya dukungan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang berperan 

secara aktif mengajar anak-anak mengaji dan lingkungan masyarakat 

Anggondara yang Agamis karena masyarakat desa Anggondara 

mempunyai toleransi yang tinggi kepada agama lain. 

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah masih 

terdapat beberapa orang tua kurang dalam pendidikan agama, terdapat 

pula masyarakat yang kondisi ekonominya kurang dan faktor media 

yang ikut mempengaruhi pola pikir anak-anak  

B. Saran 

1. Bagi orang tua seyogyanya sadar akan betapa pentingnya penanaman nilai 

pendidikan agama islam kepada anak, sehingga langkah awal adalah orang 

tua harus paham lebih dahulu akan pendidikan agama islam tersebut. 

2. Bagi anak, kalianlah kebanggan keluarga dan penerus bangsa. Janganlah 

terjerumus akan pergaulan yang tidak sepantasnya, teruslah belajar agama 

karena itu adalah pegangan di dunia dan diakhirat kelak. 
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