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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai sinergisitas ayah dan 

ibu untuk mengajarkan anak tata cara berwudhu di Desa Wasah Hulu 

Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Sinergisitas ayah dan ibu dalam mengajarkan anak tata cara 

berwudhu adalah dengan bentuk kerjasama. Mengajarkan berwudhu 

kepada anak dilakukan oleh ayah dan juga ibu. Ayah dan ibu telah 

memiliki kesamaan visi bahwa mengajarkan wudhu kepada anak 

merupakan tanggung jawab bersama dan sejak kecil anak sudah 

diajarkan mengenai tata cara berwudhu. dan dilanjutkan dengan 

membuat misi yaitu orang tua mengajarkan wudhu kepada anak cara 

mencontohkan secara langsung. Dalam proses mengajarkan anak 

berwudhu adanya pembagian peran dimana jika ayah bekerja maka ibu 

yang akan mendampingi anak nya ketika berwudhu dan begitu juga 

sebaliknya, hal ini menunjukkan adanya sikap saling melengkapi dan 

saling membantu antara ayah dan ibu dalam melaksanakan 

kewajibannya dalam mengajarkan anak berwudhu, dan juga antara ayah 

dan ibu terjalin komunikasi. 
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2. Upaya yang dilakukan oleh ayah dan ibu adalah dengan memberikan 

pengetahuan dan mengajarkan tata cara berwudhu, memberikan 

pengawasan terhadap anak dalam berwudhu. Ayah dan ibu mengajarkan 

tata cara berwudhu dengan cara mencontohkan secara langsung kepada 

anak, anak diminta untuk mengikuti, waktu mengajarkan anak berwudhu 

yaitu ketika akan melaksanakan shalat dan juga apabila ada waktu luang 

orang tua 

3. Faktor pendukung sinergisitas ayah dan ibu dalam mengajarkan anak tata 

cara berwudhu adalah karena adanya perhatian ayah dan ibu tentang 

pendidikan ibadah anak di rumah, dan kesadaran akan tanggungjawab 

sebagai orangtua untuk sama-sama mengajarkan mengenai berwudhu 

kepada anak. sedangkan faktor penghambat sinergisitas ayah dan ibu adalah 

karena kesibukan orang tua sehingga waktu yang dimiliki untuk 

mengajarkan anak di rumah berkurang. Sehingga terkadang hanya salah 

satu pihak saja yang memberikan pengajaran dan melakukan pengawasan 

kepada anak.   

B. Saran  

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut” 

1. Bagi orangtua (ayah dan ibu), agar selalu memberikan waktu yang 

berkualitas bersama anak. menjalin komunikasi bersama anak dengan 

baik, memberikan perhatian kepada anak mengenai ibadah anak di 

rumah. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab nya dlam 
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keluarga hendaknya saling bersinergi dengan cara saling membantu, 

menjalin komunikasi, dan bekerjasama. 

2. Untuk anak-anak, hendaknya lebih giat lagi dalam melajar mengenai 

tata cara berwudhu agar nantinya mampu berwudhu dengan benar, dan 

selalu menghormati kedua orang tuanya. 

 


