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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Setelah mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap penanaman 

nilai-nilai akidah pada anak usia dini oleh orangtua Transmigran etnis Jawa di 

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri dari Desa Karang Rejo 

(Trans 200 dan 300), Desa Asam Jaya (Trans 400), Desa Asri Mulya (Trans 500), 

dapat disimpulkan: 

1. Pengetahuan orangtua etnis Jawa tentang akidah Islamiyah  

Pengetahuan orangtua etnis Jawa terhadap akidah menunujukkan masih 

sangat minim, hal tersebut dibuktikan bahwa, 25 orangtua etnis Jawa yang tidak 

mengetahui akidah dan hanya 5 orangtua etnis Jawa mengetahui akidah. 

2. Penanaman Nilai-Nilai Akidah Islamiyah Pada Anak Usia Dini  

Keluarga etnis Jawa yang menggunakan cara keteladanan dalam 

penanaman nilai-nilai akidah, yaitu 15 orangtua dan 15 orangtua tidak meberikan 

keteladanan karena orangtua etnis Jawa tersebut masih mempercayai hal yang 

bertentangan dengan agama seperti mendatangi dukun dan mempercayai 

kekuatan keris. Keluarga etnis Jawa menggunakan cara pembiasaan ada 25 

orang, akan tetapi pembiasaan yang mereka lakukan berbeda-beda. Pembiasaan 

yang dilakukan orangtua seperti mengenalkan dan menceritakan tentang Allah 

serta menyanyikan lagu-lagu Islami, dan 15 orangtua yang menggunakan cara 
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nasehat terhadap anak. Nasehat tersebut diberikan orangtua apabila anak ada 

mngucapkan hal-hal yang tidak baik seperti bodoh. 

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanaman Nilai-Nilai 

Akidah pada Anak Usia Dini oleh Orangtua Transmigran  Etnis Jawa 

a. Faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai akidah pada anak usia dini 

oleh orangtua etnis Jawa adalah orangtua yang rutin mengikuti pengajian, 

sehingga meskipun pendidikan meraka rendah, mereka mampu menanamkan 

nilai-nilai akidah pada anak-anak mereka. 

b. Faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai akidah pada anak usia dini 

oleh orangtua etnis Jawa adalah minimnya pengetahuan yang mereka miliki 

tentang akidah dan minimnya waktu yang tersedia karena sibuk bekerja.  

B. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian ini, disarankan kepada: 

1. Bagi orangtua etnis Jawa diharapkan mampu lebih menanamkan nilai-nilai 

akidah kepada anak dalam lingkungan keluarga, sebab keluarga adalah teladan 

utama dan memiliki tanggung jawab yang sangat mendasar dalam 

menanamkan nilai-nilai akidah yang benar kepada anak.   

2. Bagi orangtua etnis Jawa diharapkan meluangkan waktu kepada anak dan juga 

mengikuti pengajian agar menambah ilmu pengetahuan agama, sehingga 

memudahkan dalam penanaman nilai-nilai akidah kepada anak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan nilai-nilai keimanan yang 

mencakup semua aspek, seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman 
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kepada Malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir dan iman 

kepada qadha dan qadhar. Dan batas usia anak sampai batas usia remaja. 

 


