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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Penulis dalam rangka pembahasan skripsi 

yang berjudul “ Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Pendidikan Agama 

Islam Pada Anaknya  (Studi Kasus di SMP Annindlomiyah Desa Wonorejo 

Kec. Kaliwungu Kab. Kendal) dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Salah satu pendidikan agama Islam yang ditanamkan oleh orang tua 

pada anaknya di desa Wonorejo adalah perihal shalat, puasa, dan akhlak. 

Fenomena secara khusus yang terjadi pada siswa SMP Annindlomiyah Desa 

Wonorojoyang sering sekali didapati banyak siswa mengabaikan shalat lima 

waktu, puasa di bulan Ramadhan dan akhlak yang kurang baik. Beberapa siswa 

SMP Annindlomiyah Desa Wonorojo beranggapan bahwa shalat, puasa dan 

akhlak merupakan sesuatu pekerjaan yang tidak terlalu penting, sehingga 

banyak anak-anak yang malas dalam mengerjakan shalat, puasa dan akhlak  

yang mulia, padahal shalat, puasa dan akhlak merupakan suatu kewajiban 

setiap mukmin dan sudah menjadi peraturan di SMP Annindlomiyah Desa 

Wonorojo. Dalam hal ini orang tua yang mempunyai peran sangat penting 

dalam  menanamkan pendidikan agama Islam kepada anaknya terlihat kurang 

maksimal, hal itu terlihat adanya kekeliruan cara orang tua dalam mendidik dan 

menanamkan pendidikan agama Islam. Kurangnya pengawasan yang dilakukan 

oleh orang tua karena kesibukannya dalam bekerja sehingga anak dengan 

mudah dan bebas bermain diluar. Begitu pula dalam berperilaku dan berakhlak 

dalam sehari-hari orang tua yang seharusnya bisa menjadi contoh maupun 

teladan yang baik bagi anaknya tidak dibarengi praktik yang dapat ditiru secara 

langsung. Dengan demikian Orang tua kurang berhasil menanamkan 

pendidikan agama dan akhirnya kurang sesuai dengan tujuan pendidikan 

agama yang diberikan oleh guru PAI di SMP Annindlomiyah Desa Wonorojo. 
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Apabila orang tua sungguh-sungguh menanamkan pendidikan agama 

pada anaknya secara benar, tepat, sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak serta dengan cara yang arif dan bijaksana, menjadi teladan 

yang baik, sabar, telaten dan penuh rasa tanggung jawab bahwa anak adalah 

sebagai amanah, maka peran orang tua yang demikian sangat mendukung atau 

kontributif dengan tujuan pendidikan agama Islam di SMP Annindlomiyah 

yakni: Agar anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri, 

bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat, Membangun anak yang berakhlak 

al-karimah, serta Membangun anak yang cerdas dalam iman dan taqwa. 

B. Saran-saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, dan agar peran 

orang tua di desa Wonorejo dalam menanamkan pendidikan agama Islam pada 

anaknya dapat berjalan dengan efektif dan maksimal maka penulis memberikan 

saran dan rekomendasi antara lain: 

1. Memberikan perhatian dan dorongan bagi perkembangan spiritualitas anak, 

melakukan pengawasan di dalam maupun di luar rumah. Sehingga dapat 

diketahui dengan siapa anaknya bergaul dan berteman. 

2. Memberikan keteladanan dan menjadi cermin positif bagi anaknya. 

Pembentukan sikap dan pembinaan moral yang dilakukan orang tua juga 

dibarengi dengan praktik  yang dapat ditiru atau diteladani oleh anaknya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Memberikan fasilitas dan ruang terbuka untuk menumbuh kembangkan 

kecerdasan anak. Orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah 

agar tercipta kedekatan emosional dengan anaknya. 

4. Orang tua harus menjalin Komunikasi dan konsultasi kepada pihak sekolah,  

agar orang tua mengetahui sejauh mana perkembangan anak dalam 

beribadah dan berperilaku sehari-hari. Sehingga dalam menanamkan 

pendidikan agama islam tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah akan 

tetapi menjadi tanggung jawab bersama. 
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C. Penutup 

Ucapan syukur  Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat 

Ilahi Robbi atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, 

sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya halangan yang 

berarti. Disamping itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-

pihak yang turut membantu dan mendukung pembuatan skripsi ini. Semoga 

kesediaan dan keikhlasan bagi pihak yang mendukung seperti pihak sekolah 

SMP Annindlomiyah Kaliwungu dan para pembimbing yang senantiasa 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi kebaikan 

pembuatan skripsi ini. Semoga amal kebaikannya diterima di sisi Allah dan 

mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.  

Penulis sadar, bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik 

dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan 

skripsi ini. 

Akhirnya kata terakhir yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi 

ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

pada umumnya. Semoga juga dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita 

terutama tentang peran Orang tua dalam menanamkan pendidikan agama 

Islam pada anaknya. Amiin ya robbal ’alamiin... 

 


