
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Moral anak di RA AL-Munawaroh sudah mampu mengenal ajaran yang 

dianutnya dan menunjukkan sikap moral yang baik. Walaupun anak belum 

bisa melakukannya dengan mandiri tetapi dengan dibiasakan oleh orang 

tua sedikit banyaknya anak sudah mampu mempraktekkan beberapa 

gerakan shalat, mengucapkan salam dan doa pendek. Selai itu, anak-anak 

sudah menunjukan sikap yang baik dengan tolong menolong terhadap 

temannya, mengucapkan kata terimakasih kepada orang yang telah 

memberinya sesuatu serta mampu menghormati orang yang lebih tua 

terutama orang tua, keluarga dan guru. Selain itu, anak sudah bisa 

menghargai dirinya sendiri dengan cara berpakaian yang baik dan sopan 

sesuai dengan gendernya. Namun tetap masih dalam bimbingan orang tua 

karena ada kalanya anak lupa dan harus diingatkan oleh orang tuanya. 

2. Orang tua mempunyai peran penting terhadap anak karena orang tua 

sebagai sekolah pertama bagi anaknya untuk mengajarkan segala 

pengetahuan dan nilai-nilai agama. Orang tua harus memberikan 

pendidikan terhadap anak dimulai dari mengajarkan sopan santun, 

mengucapkan Salam, berdoa dan menghargai yang lebih tua, mengajarkan 

untuk saling tolong menolong melalui pembiasaan, keteladanan, dan  

 



 

 

memanfaatan gadget dan buku cerita untuk mengajarkan dan menanamkan 

nilai-nilai agama dan moral. 

3. Kontribusi lembaga dan orang tua mengenai pembentukan moral terhadap 

anak dilakukan untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman mengenai 

pencapaian yang telah dilakukan oleh anak. Tujuan pendidikan yang 

diberikan kepada anak juga untuk mengasuh, membimbing, membina serta 

memimpin anak supaya berakal dan bermoral dikemudian hari. Maka dari 

itu, diperlukannya kerjasama antara guru dan orang tua karena dapet saling 

tukar informasi melalui parenting dimana orang tua murid bisa saling 

sharing mengenai anaknya ketika pembelajaran dirumah. Orang tua juga 

dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak disekolah. 

Dengan begitu, orang tau akan mengerti apa yang harus dilakukan 

terhadap anak ketika melakukan pembelajaran dirumah serta dapat 

menyamakan pembelajaran yang ada disekolah dan dirumah.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan kurang lebih selama 3 

bulan di RA Al-Munawaroh Patalagan Kuningan, maka terdapat beberapa 

saran mengenai peran orang tua dalam pembentukan moral anak usia dini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Guru sebaiknya melaksanakan pembelajaran  yang mempertimbangkan 

kebutuhan dan tahap perkembangan anak, serta menjadikan anak sebagai 

pusat belajar. 

2. Seyogyanya guru dapat melakukan pendekatan secara individu terhadap 

anak yang dapat membantu kesulitan yang dihadapi anak. 

3. Orang tua sebaiknya melakukan komunikasi yang berkesinambungan 

mengenai pencapaian dan kesulitan yang dihadapi anak
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