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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan sebelumnya dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Strategi orang tua berprofesi sebagai guru terhadap pendidikan agama 

islam pada anak di kecamatan Anjir Muara secara keseluruhan sudah 

dilaksanakan oleh orang tua dengan sangat baik dan semua orang tua 

kompak menggunakan pola asuh demokrasi dengan pertimbangan bahwa 

pola asuh demokrasi adalah pola asuh yang tidak memberikan kesan 

memaksa kepada anak. Adapun perwujudan dari pola asuh tersebut 

tercermin dalam dua penanaman nilai pendidikan islam yakni mencakup 

pendidikan iman dan akhlak. 

a. Penanaman pendidikan iman kepada anak dilakukan dengan metode 

pembiasaan dan teladan kepada anak seperti mencontohkan shalat 

dihadapan anak dan juga menanamkan kebiasaan shalat kepada anak 

agar anak terbiasa sampai dewasa. 

b. Penanaman akhlak kepada anak dilakukan dengan pembiasaan, teladan 

dan nasihat. Membiasakan anak mengucapkan terima kasih atau maaf, 

menasihati anak agar tidak boleh memiliki sifat yang tidak baik, selain 

itu juga memberikan contoh berupa perilaku-perilaku baik kepada anak 

agar dapat ditiru. 
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2. Kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak tidak 

semuanya masalah waktu bersama anak melainkan ada juga yang 

terkendala oleh internal diri sendiri dari orang tuanya, maksudnya adalah 

susah mengontrol emosi saat berhadapan dengan anak dan ada juga orang 

tua yang kesulitan mengendalikan anaknya karena kecanduan gadget. 

 

B. Rekomendasi 

1. Melihat dari hasil analisis penulis tentang strategi orang tua terhadap 

pendidikan agama islam anak di kecamatan Anjir Muara bahwa semua 

orang tua sabar dalam mendidik anaknya meskipun terkadang keluar ucapan 

atau kata-kata yang mengungkapkan kekesalan kepada anak. Semoga orang 

tua bisa lebih bersabar dalam mendidik anak karena mengingat bahwa 

ucapan orang tua adalah doa bagi anak. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi orang tua terhadap 

pendidikan agama islam kepada anak sangat diperlukan bagi orang tua, 

bukan hanya orang tua yang berprofesi sebagai guru tetapi juga orang tua 

yang berprofesi lainnya. Mendidik anak itu memerlukan seni, harus 

mengetahui dan membentuk karakter baik bagi anak untuk masa depannya 

nanti karena berkaitan dengan bagaimana cara anak menjadi orang yang taat 

terhadap agamanya dan cara dia memperlakukan orang lain. 

3. Kepada seluruh anak yang memiliki orang tua dengan profesi guru, jangan 

pernah merasa bahwa orang tua kalian tidak peduli karena selalu ditinggal 
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saat di rumah, tetapi percayalah bahwa tugas orang tua kalian adalah tugas 

mulia yaitu mendidik calon-calon generasi emas dimasa depan. 

 


