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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penulis memafarkan berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang telah 

di paparkan sebelumnya, pada bagian penutup ini maka akan penulis berikan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dirumah dalam meningkatkan calistung, yaitu sebagai 

pendidik, pembimbing, motivator dan fasilitator. Peran orang tua dirumah 

sebagai pendidik yaitu berperan sebaga guru dalam memberikan penjelasan dan 

pemahaman tentang apa yang dipelajari, mencari solusi terhadap kesulitan 

belajar yang dialami anak. Orang tua berperan sebagai pembimbing yaitu selalu 

memberikan arahan dan nasehat kepada anak secara berkelanjutan tentang 

pentingnya meningkatkan kemampuan calistung peserta didik. Peran orang tua 

sebagai motivator yaitu selalu memberikan semangat dan dukungan kepada 

anak dalam melaksanakan pembelajaran serta memberikan pengertian kepada 

anak tentang pentingnya harus belajar. Adapun peran orang tua sebagai 

fasilitator yaitu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak selama 

proses pembelajaran. Sehingga dengan peran orang tua di rumah dalam 

meningkatkan kemampuan calistung peserta didik kelas 1 MIN 4 Banjar 

sebagai pendidik, pembimbing, motivator dan fasilitator maka akan 
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menghasilkan perkembanagan dan kemajuan kemampuan peserta didik 

menjadi meningkat.  

2. Faktor yang mempengaruhi peran orang tua di rumah dalam meningkatkan 

kemampuan calistung peserta didik kelas 1 MIN 4 Banjar yaitu latar belakang 

pendidikan, profesi dan tingkat ekonomi orang tua. Latar belakang pendidikan 

orangtua kelas 1 MIN 4 Banjar bermacam-macam, ada lulusan SD/Sederajat, 

SLTP/sederajat, SLTA/sederajat, D3/S.1, S2 dan S3. Profesi/pekerjaan 

orangtua siswa kelas 1 MIN 4 Banjar juga bermacam-macam, sebagai Ibu 

rumah tangga,wiraswata, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, buruh, petani, 

pustakawan, doker. Dengan bermacam-macam jenis pekerjaan orangtua siswa 

tentu tingkat ekonomi orang tua juga berbeda-beda, ada yang mampu dan 

kurang mampu. 

 

B. Rekomendasi 

 

Rekomendasi penulis kemukakan yang berhubungan dengan peran orang tua 

dirumah dalam meningkatkan kemampuan calistung peserta didik kelas 1 MIN 4 

Banjar adalah sebagai berikut: 

1. Kepada orang tua hendaknya selalu menjaga, membimbing, mendidik dan 

memperhatikan pendidikan anaknya dengan sebaik mungkin, sehingga 

nantinya akan menjadikan anak sebagai orang-orang yang berilmu serta 

berguna dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 
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2. Kepada siswa, hendaknya para siswa menyadari betapa pentingnya peranan 

orang tua dalam belajar mereka. Karena upaya yang dilakukan orang tua baik 

itu berupa bimbingan, dorongan, motivasi, pengawasan belajar sudah diberikan 

semaksimal mungkin diberikan hanya untuk meningkatkan prestasi belajar 

putra-putrinya di sekolah yang dapat membekali mereka dikehidupan maupun 

masa yang akan datang dan diharapkan agar meningkatkan kemampuan 

calistung (membaca, menulis dan berhitung) dalam proses belajar dengan 

mengerjakan segala tugas yang diberikan guru sehingga akan memberikan 

prestasi yang memuaskan. 

3. Kepada guru mempertimbangkan dalam menentukan langkah-langkah yang 

efektif di dalam proses pembelajaran agar mengupayakan peningkatan 

calistung peserta didik. 

4. Kepada Kepala Sekolah hendaknya sebagai kepala sekolah lebih menigkatkan 

kerjasama yang baik dengan para orang tua siswa agar tujuan sekolah dan para 

orang tua lebih mudah tercapai yaitu berhasil dalam bidang pendidikan 

terutama dalam pencapaian prestasi belajar siswa. 

5. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai 

informasi dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang 

pendidikan, serta dapat meneliti peran orangtua dalam bidang tertentu.
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