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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas uraian pada bab-bab sebelumnya serta merujuk pada 

rumusan masalah yang ditetapkan, maka peneliti menggambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam menanamkan sikap keberagamaan anak usia sekolah 

dasar di lingkungan masyarakat RT 03 RW 01 Kelurahan Bedilan Gresik 

cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari analisis data bahwa orang tua sering 

menemani dan membimbing anak dalam belajar agama, yaitu dalam aspek 

akidah, ibadah dan akhlak. Dalam aspek ibadah yaitu tentang shalat orang tua 

senantiasa mengajak anak untuk berjama’ah, dalam hal membaca al-qur’an 

orang tua senantiasa mengajak anak untuk menghafalkan al-qur’an dan orang 

tua menyimaknya. Selain itu dalam hal akhlak orang tua senantiasa 

mengajarkan anak untuk dapat bertata krama yang baik terhadap semua orang, 

menutup aurat, mengucapkan salam dan mengajarkan adab sebelum dan 

sesudah melakukan pekerjaan. 

2. Sikap keberagamaan di lingkungan RT 03 RW 01 Kelurahan Bedilan 

Kecamatan Gresik baik. Hal ini dapat dibuktikan dari analisis data bahwa 

anak usia sekolah dasar sudah mampu menunjukkan sikap-sikap keagamaan 

dalam berbagai aspek, yaitu aqidah, ibadah dan akhlak. Dalam hal ibadah, 

anak sekolah dasar sudah menjalankan perintah dan aturan agama dengan baik 
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yaitu dengan melaksanakan shalat 5 waktu, rajin mengaji dan menghafal ayat 

Al-Qur’an, berpuasa penuh, shalat berjama’ah, ikut kegiatan hari besar Islam, 

dan berdo’a sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Selain itu dalam segi 

akhlak anak usia sekolah dasar sudah mampu bersikap hormat, santun dan 

patuh terhadap semua orang, hidup rukun dengan saudara, memiliki jiwa 

sosial yang tinggi, menutup aurat, bersikap jujur, dapat membedakan antara 

yang benar dan salah, mengucapkan salam ketika bertemu, berpamitan kepada 

kedua orang tua ketika akan pergi.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa hal 

yang perlu disarakankan untuk lebih meningkatkan perhatian orang tua dalam 

menanamkan sikap kebergamaan anak usiak sekolah dasar sebagai berikut: 

1. Agar peran orang tua dalam menanamkan sikap keberagamaan anak usia 

sekolah dasar lebih baik lagi, maka sebagai orang tua perlu adanya 

pemanduan yang intensif dalam menanamkan ajaran agama pada anak. Disini 

orang tua sudah seharusnya sadar bahwa mereka menjadi pendidik utama 

yang harus berperan aktif dalam menanamkan ajaran agama pada anak, karena 

hal ini menjadi aspek yang sangat penting dan diperlukan bagi tumbuhnya 

jiwa keberagamaan anak. 

2. Agar sikap keberagamaan anak usia sekolah dasar lebih baik lagi, maka 

diperlukan pendampingan dan pengarahan orang tua secara terus-menerus 

dalam menanamkan ajaran agama pada anak. Selain itu dalam kehidupan 
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sehari-harinya anak usia sekolah dasar harus dilakukan pembiasaan agar 

senantiasa belajar dan memperdalam ajaran agama, sehingga nantinya anak 

usia sekolah dasar mempunyai sikap keberagamaan yang sangat baik dalam 

segi akidah, akhlak dan ibadah yang dipraktekannya dalam kehidupan sehari-

hari. 


