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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi data mengenai tanggung 

jawab orangtua terhadap pendidikan agama Islam anak di desa Kertak 

Hanyar 2, dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan agama Islam anak 

di desa Kertak Hanyar 2 Kab. Banjar meliputi terdiri atas peran 

orangtua dalam mendidik Pendidikan agama Islam anak, yang 

mana peran orangtua sangat vital terhadap pendidikan agama Islam 

anak. Cara mendidik anak dalam mengajarkan pendidikan agama 

Islam. dan meyekolahkan anak di suatu lembaga pendidikan 

formal. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh orangtua 

dalam mendidik pendidikan agama Islam anak di desa Kertak 

Hanyar 2 Kab. Banjar meliputi latar belakang orangtua baik itu dari 

latar belakang pendidikan maupun pekerjaan, ketersediaan waktu 

orangtua dalam mendidik pendidikan agama Islam anak, adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung, faktor ekonomi, dan faktor 

lingkungan sekitar. 

3. Dari beberapa orangtua yang diteliti dengan berbagai macam latar 

pendidikan, sosial dan pekerjaan, semua orangtua meyakini bahwa 

pendidikan agama Islam sangat penting bagi anak-anaknya, 
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melaksanakan perannya sebagai orangtua dalam mendidik agama 

Islam anaknya di rumah, dengan melakukan cara-cara mereka  

dalam mendidik anak mereka, hingga menyekolahkan anaknya 

disekolah serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab orangtua 

terhadap pendidikan agama Islam anak di desa Kertak Hanyar 2 

kebanyakannya sudah terpenuhi sebagai kewajiban mereka menjadi 

orangtua yang bertanggung jawab kepada anak-anak mereka. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian dapat penulis ajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada orangtua diharapkan dapat meningkatkan kembali dalam 

mendidik pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya, terutama 

masih ada orangtua yang jarang dalam mendidik anaknya dirumah 

seolah-olah membiarkannya. 

2. Kepada orangtua bersifatlah lebih tegas dan bijaksana kepada anak, 

agar anak itu menjadi penurut dan taat kepada setiap orangtua. 

Sebab jika dimanjakan anak akan menjadi semaunya saja. 

3. Kepada para peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

  


