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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Pada bagian simpulan ini, yang merupakan jawaban terhadap pokok 

permasalaha yang dikemukakan pada bab pendahuluan yaitu bagaimana peran 

orangtua dan peran guru dalam menanamkan nilai moral anak di MI Darut Taqwa 

Kecamatan Banjarmasin Selatan . 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat di ambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peran orangtua dalam menanamkan nilai moral anak ini adalah memalui 

bimbingan dan keteladanan yang dilakukan secara bertahap oleh orangtua. 

Orangtua juga sebagai pemberi bantuan dan fasilitas kepada anaknya, selalu 

mengingatkan kepada anak tentang setiap perbuatannya dengan berbagai 

macam metode yang berorientasi pada perkembangan anak. Walaupun 

sebagai penghambat waktu dan lingkungan orangtua selalu memberikan 

yang terbaik untuk anak seperti memberikan les maupun kegiatan yang 

positif bagi anak. 

2. Peran guru adalah sebagai pelengkap orangtua dan guru sebagai fasilitator, 

motivator, pembimbing, komunikator, model, evalutor dan agen kognitif 

bagi anak dilingkungan sekolah. Selain itu guru memberikan arahan untuk 

anak yang bermasalah menuju kebaikan memberikan bimbingan berskala 

kepada anak. 
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B. Rekomendasi  

1.  Orangtua sebaiknya lebih ada waktu untuk anak serta memberikan 

pengawasan kepada anak terutama dalam pergaulannya dengan teman 

sebayanya karna runtuhnya nilai moral yang terdapat pada anak 

disebabkan oleh pergaulan diluar sekolah mapun dirumah. 

2. Sebagai orangtua lebih peduli dengan proses menanamkan nilai moral agar 

anak tidak ketergantungan selain itu untuk komunikasi dari orangtua 

mungkin masih kurang karna kesibukan membuat hal ini tidak seimbang 

antara guru dan orangtua adi kelas II dan III. 

3. Sebab pendidikan ataupun pembelajaran yang dilakukan disekolah tidak 

akann berhasil tampa adanya orangtua sehingga sebagai orangtua 

menentukana anaknya karna sebaik-baiknya pendidikan berasal dari rumah 

(keluarga) 

4. Untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang perkembangan moral 

pada anak ditempat yang berbeda dengan harapan mengangat lebih banyak 

lagi metode atau strategi yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi 

masalah pada moral apalagi mengingat perubahan zaman yang terus maju 

seiring teknologi yang berkembang yang membuat orangtua dan guru 

harus canggih daripada anak karna anak gamban untuk masa depan. 


