
73 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah penulis menguraikan seluruh uraian isi skripsi yang membahas 

tentang pendidikan akhlak dalam keluarga di Desa Karya Makmur Kecamatan 

Tabukan Kabupaten Barito Kuala secara deskriptif, maka akhirnya penulis ingin 

menyimpulkan serta memberikan saran-saran seperlunya dalam penulisan skripsi 

ini. 

A.  Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan dan membahas skripsi ini, maka kiranya 

dapat diambil kesimpulan dari seluruh isi yang terkandung didalamnya sebagai 

berikut:  

1. Bentuk-Bentuk Pendidikan Akhlak yang Diberikan Orang Tua Kepada 

Anak di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito 

Kuala 

Bentuk-bentuk sopan santun yang diberikan orang tua  kepada anak di 

Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala yaitu 

mencium tangan orang tua, mematuhi perintah orang tua, ketika lewat 

didepan orang tua harus mengucapkan permisi, mengucapkan salam ketika 

masuk rumah, menundukkan badan ketika lewat didepan orang tua. 

Sedangkan bentuk-bentuk kejujuran yang diberikan oleh orang tua kepada 

anak di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala 

yaitu selalu jujur apabila pergi untuk bermain, jangan mencuri, harus 

mengembelikan apabila kalau membeli sesuatu dan kembaliannya lebih dari 
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yang seharusnya, mendidik untuk selalu berkata jujur dengan orang tua, 

selalu jujur dengan teman-teman dan menekankan untuk tidak berbohong. 

 

2. Data Tentang Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Akhlak 

pada Anak di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten 

Barito Kuala 

 

Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Akhlak pada Anak di 

Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala yaitu 

menasehatinya secara baik-baik, selalu membimbing, memberikan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pandangan yang baik kepada anak, 

memberikan peringantan, memberikan hukuman apabila anak tidak jujur dan 

tidak sopan santun. 
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B. Saran 

Untuk memberikan pendidikan agama kepada anak, maka penulis 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya orang tua tidak hanya memberikan nasehat kepada anak untuk 

bersifat jujur dan sopan santun, akan tetapi orang tua juga harus 

mencontohkan bagaimana caranya bersifat jujur dan sopan santun. 

2. Hendaknya orang tua jangan merasa cukup hanya menyekolahkan anak,  

Tetapi juga harus dibimbing dan diawasi  dirumah. 

3. Orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak apabila 

orang tua dirumah dapat menanamkan akhlak yang baik kepada anak, 

maka akhlak tersebut nantinya menjadi bekal bagi anak dalam bergaul 

dilingkungan sekitarnya 

4. Hendaknya orang tua memberikan peringatan atau hukuman yang 

sewajarnya kepada anak apabila anak kita kurang berakhlak, terutama 

apabila anak kita tidak mempunyai sopan santun dan tidak jujur, karena 

sedikit banyaknya hukuman bagi anak dapat bermanfaat dalam 

membentuk kepribadiannya. 

5. Bagaimana pun keadaan anak, hendaknya orang tua harus selalu 

mendoakan dansedapat mungkin menghindari mengatakan kata-kata yang 

tidak baik kepada anak. 

 

 

 


