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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat 

diambil simpulan bahwa: 

1. Tanggung jawab ibu sebagai pembentuk karakter pertama pada anak di 

Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban yaitu: 

Melalui hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka 

disimpulkan bahwa tanggung jawab ibu sebagai pembentuk karakter pertama pada 

anak yakni sebagai seorang ibu harus selalu berusaha dengan melakukan berbagai 

cara untuk membentuk karakter anak dengan baik, agar anak memiliki perilaku 

yang baik pula. Dapat dipahami bahwa ibu adalah orang pertama dan paling utama 

dalam proses pembentukan karakter anak-anaknya, ikatan batin antara ibu dan anak 

sangat kuat sehingga anak akan merasa paling dekat dengan ibunya, apapun yang 

dilakukan oleh ibu maka anak akan mengikutinya, oleh karena itu sebagai seorang 

ibu harus selalu berusaha dengan berbagai cara untuk membentuk karakter anak 

dengan baik. Kemudian diantara karakter yang telah ditanamkan oleh para ibu di 

Desa Batu Meranti kepada anak yakni menanamkan karakter anak untuk beriman 

dan cinta kepada Allah Swt dan Rosul-Nya ( karakter cinta Tuhan), memberikan 

contoh perilaku yang baik, memberikan nasihat yang baik dan mengajarkan anak 

untuk tidak sombong dengan apapun yang dimiliki (karakter baik dan rendah hati), 

, melarang anak untuk berkelahi dengan temannya ( karakter cinta damai), 

membiasakan anak untuk bertutur kata yang sopan santun (karakter santun), 
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bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya (karakter tanggung jawab), 

mengajarkana anak untuk membantu teman yang sedang dalam kesusahan (tolong 

menolong), serta menanamkan hal yang positif pada pribadi anak serta mengajarkan 

anak untuk mejalankan perintah agama serta menjauhi larangan. Mengingat bahwa 

ibu adalah orang yang paling sering bersama dengan anak sehingga akan lebih 

mudah bagi seorang ibu untuk membentuk karakter anak serta mampu mengawasi 

perilaku anak.  

2. Metode yang digunakan para ibu di Desa batu Meranti kecamatan Sungai 

Loban dalam membentuk karakter pada anak yaitu: 

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para ibu di Desa 

Batu Meranti kecamatan Sungai Loban maka dapat dipahami dan disimpulkan 

bahwa ada 8 metode yang digunakan oleh para ibu dalam membentuk karakter 

anak-anak mereka, antara lain: metode percontohan, metode nasihat, metode 

pembinaan, metode pengulangan, metode pelatihan, metode diskusi, metode 

ganjaran dan hukuman. 

 

B. Rekomendasi  

Setelah melakukan penelitian terkait persepsi perempuan terhadap perannya 

sebagai pembentuk karakter pertama pada anak di Desa batu Meranti kecamatan 

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, peneliti ingin menyampaikan sedikit saran 

demi perbaikan pembentukan karakter anak untuk kedepannya, diantaranya: 

1. Kepada para ibu yang memiliki tanggung jawab sebagai pembentuk karakter 

pertama pada anak, hendaknya untuk selalu memberikan pembentukan 
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karakter yang baik, memerikan teladan yang baik dalam bersikap maupun 

dalam bertutur kata, berusaha dengan semampunya untuk dapat memberikan 

yang terbaik bagi anak, dalam hal pengasuhan, perkembangan dan pendidikan 

anak. Diharapkan pula bagi seluruh perempuan untuk senantiasa belajar 

bagaimana cara membentuk karakter anak dengan baik seperti menerapkan 

metode-metode yang dapat mempermudah dalam pembentukan karakter 

anak. 

2. Kepada seluruh orang tua yang tinggal di Desa Batu Meranti Kecamatan 

Sungai Loban khususnya para ibu mengingat pentingnya pendidikan karakter 

pada anak maka hendaknya menanamkan karakter anak yang baik dimulai 

sejak dini, agar kedepannya anak akan terbiasa untuk melakukan perilaku 

yang positif.  

 


