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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai yang terjadi penelitian tentang pola asuh orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak di Desa Ujung Kecamatan Bati-

Bati Kabupaten Tanah Laut, maka penulis menarik kesimpulan sekaligus menjawab 

atas fokus masalah yang telah dirumuskan dengan kesimupulan : 

1. Pola asuh orang tua pada menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak di 

Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak pola yang diterapkan orang 

tua terbagi menjadi dua, ada yang menerapkan pola asuh otoriter seperti 

keluarga ST, JY, MA dan ada yang  menerapkan pola asuh demokratis seperti 

keluarga TM, NY, AL, RM, MN, AM, R. nilai- nilai yang ditanamkan orang 

tua mencakup, nilai keimanan, nilai ibadah, dan nilai akhlak dengan cara 

memberikan suri tauladan yang baik kepada anak, memberikan nasehat serta 

menyekolahkan anak baik itu ke madrasah atau ke TPA. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai agama Islam pada anak  di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah Laut. 

a. Latar belakang Pendidikan. 

b. Tingkat sosial ekonomi. 

c. Faktor lingkungan
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B. Rekomendasi  

Setelah melakukan penelitian tentang pola asuh orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai agama islam pada anak di Desa Ujung Kecamatan Bati-

Bati Kabupaten Tanah Laut, izinkkan penulis memberikan  saran pada bab penutup 

ini, diantaranya : 

1. Bagi para orang tua agar lebih baik lagi menjalankan perannya sebagai 

lingkungan Pendidikan pertama bagi anak. Khususnya para ayah memang 

kewajiban kalian sebagai pencari nafkah untuk keluarga akan tetapi jangan 

dinomor dua kan dalam mendidik anak. Dengan tidak hanya mengandalkan 

Forum saja dalam mendidik anak, wajib terdapat kolaborasi  antara orang tua 

serta forum dalam hal mendidik anak. 

2. Bagi para guru disekolah formal juga non formal agar jangan pernah bosan 

dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada peserta didik.  

3. Penulis berharap kepada para orang tua di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati 

agar melanjutkan  penanaman nilai-nilai agama yang diberikan kepada anak 

untuk semua aspek. 

 

 


