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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran orang tua dalam pendidikan 

karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yang 

dilakukan dan dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa peran orang tua dalam pendidikan karakter anak  di Desa Unaasi Jaya pada 

umumnya sudah baik walaupun belum maksimal. Peran orang tua dalam 

mendidik karakter anak di Desa Unaasi Jaya yaitu membina ketauhidan anak, 

membina adab/akhlak anak, membina sikap jujur, tanggung jawab serta disiplin 

kemudian mendidik anak dengan nasehat/hukuman. 

Karakteristik anak di Desa Unaasi Jaya pada umunya aktif, senang 

bermain bersama teman dan mudah bersosialisasi, baik, jujur, bertanggung jawab, 

dan religius. Sekitar 64 orang anak 7 diantaranya memliki perilaku yang 

buruk/tidak baik.Hal yang menyebabkan masih ditemukannya perilaku anak yang 

tidak baik yaitu karena pengaruh lingkungan pergaulan anak serta masih ada 

beberapa orang tua yang belum maksimal dalam mendidik karakter anak salah 

satunya dalam hal pengawasan. 

Faktor pendukung pendidikan karakter anak diantaranya adanya tokoh 

agama dan Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) yang mengajarkan ilmu agama, 

dengan belajar ilmu agama anak mengetahui mana yang baik dan buruk sehingga 

bisa mengetahui mana yang baik untuk dilakukan dan yang tidak baik untuk 

dilakukan. Kemudian tersedianya sarana ibadah untuk beribadah, dan faktor 

lingkungan keluarga, masyarakat serta pergaulan yang baik, serta keteladan yang 

dapat dicontoh dari lingkungan keluarga (orang tua) misalnya untuk mendidik 
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anak yang memiliki karakter sabar dengan menampilkan perilaku sabar dalam 

kehidupan sehari-hari seperti ketika antri tiket, ketika menunggu pesanan 

makanan, ketika mengasuh anak dan sebagainya. Kemudian keteladan dari 

lingkungan sekitar yaitu bersikap sopan santun, bertutur kata yang baik, saling 

menjaga kebersihan, ketentraman dan kesejahteraan desa.Faktor penghambat 

pendidikan karakter anak diantaranya faktor lingkungan yaitu lingkungan 

keluarga, kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua, juga 

lingkungan masyarakat dan pergaulan yang tidak baik. kemudian faktor media 

massa dan IPTEK diantaranya televisi, handphone. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran 

anatara lain: 

1. Kepada orang tua, untuk lebih memberikan perhatian serta pengawsan yang 

maksimal terhadap anaknya, karena dengan perhatian dan pengawasan anak 

perilaku anak lebih ter-arah. Kemudian menjalin komunikasi yang baik 

dengan anak agar anak merasa dekat dan nyaman ketika ingin bercerita 

tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya sertamendidik dan membimbing 

anak dengan cara baik, apabila anak melakukan kesalahan berilah tahapan 

dalam memberikan hukuman, dengan hukuman yang mendidik. 

2. Untuk lingkungan masyarakat sekitar agar lebih meningkatkan lagi dalam 

mengadakan kegiatan-kegiatan positif maupun menjadi teladan yang baik 

bagi anak-anak di lingkungan sekitar, karena hal tersebut dapat memberikan 

pengaruh positif bagi perkembangan karakter anak. 
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5.3  Rekomendasi 

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat lebih menfokuskan pada model 

pengembangan pendidikan karakter dalam upaya membentuk salah satu 

karakter dasar anak agar dapat menghaslkan temuan yang lebih mendalam, 

sebagai contoh mengenai pengembangan karakter religius, jujur, toleransi dan 

nilai-nilai pendidikan karakter lainnya 

2. Penelitian ini terbatas hanya pada peran orang tua dalam pendidikan karakter 

anak. Untuk peneliti selanjutnya dapat menfokuskuan pada penelitian tentang 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi orang tua dalam 

pengembangan pembentukan karakter anak, sehingga diperoleh gambaran 

yang lebih lengkap dan mendalam.  


