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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah peneliti lakukan analisis dalam penelitian ini, maka 

selanjutnya peneliti memberikan simpulan sebagai berikut:  

1. Peran orang tua dalam menanamkan pendidikan akhlaq pada 

anak usia 6-12 tahun di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus memiliki peran yang luar biasa terhadap 

pendidikan akhlak bagi putra putrinya. Hal itu di buktikan 

oleh para orang tua dengan menerapkan pembiasaan dalam 

keluarga dengan mengunakan dalam istilah jawa “Boso 

Kromo dalam berbicara, mewajibkan menanamkan akhlaq 

yang baik sebelum belajar ilmu pengetahuan serta 

memberikan tambahan pendidikan agama, seperti mengaji, 

sekolah sore ada juga yang dileskan sehingga ini akan 

menambah pembentukan karakter anak-anak mereka dengan 

baik.  

2. Faktor yang mendukung dan menghambat peran orang tua 

dalam memberikan pendidikan akhlaq pada anak usia 6-12 

tahun adalah dari lingkungan keluarga, sebab pertama kali 

yang dikenal seorang anak adalah limgkungan keluarga, yaitu 

tempat yang pertama kali anak menerima pendidikan dari 

orang tuanya. Kepribadian orang tua, sikap hidup dan cara 

hidup merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak 

langsung dengan sendirinya akan masuk ke dalam 

pembentukan perilaku anak. Lingkungan sekolah; tempat 

pendidikan yang kedua setelah keluarga adalah sekolah. Di 

sekolah anak akan dibina, dididik, diasuh dan dibimbing oleh 

seorang guru. Guru adalah orang yang mengajarkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menanamkan nilai-nilai 

moral dalam rangka pembentukan perilaku. Serta lingkugan 

masyarakat; lingkungan yang terakhir adalah lingkungan 

masyarakat, sebagai makhluk sosial, manusia hidup 

berdampingan dengan manusia lain, dan selalu membutuhkan 

bantuan manusia lainnya.  

Dalam pergaulan dengan orang lain ini akan tumbuh saling 

memberikan pengaruh antara satu sama lain, baik sifat 

maupun tingkah lakunya.  

3. Masyarakat Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus merasakan hasil dalam memberikan pendidikan akhlaq 
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pada anak-anaknya. Keberhasilan itu terlihat anak sopan sama 

semua orang dan santun dalam bertutur kata pada orang lain.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, 

perlujuga  peneliti memberikan saran-saran sehubungan dengan 

pembahasan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagi Desa Kesambi Kudus, untuk selalu memberikan 

perhatian dengan baik kepada masyarakat atau warganya 

dalam menanamkan pendidikan akhlaq.   

2. Bagi masyarakat sebagai acuan untuk selalu meningkatkan 

kesadaran dalam pendidikan akhlak anak-anaknya agar 

nantinya memiliki semangat untuk memberikan pendidikan 

akhlaq dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


