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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa data dalam Bab IV dari penelitian yang 

berjudul “pengaruh profesi orang tua terhadap perkembangan kaakter anak 

desa Indra Putra Subing”, diperoleh kesimpulan:  

1. Dari hasil perhitungan profesi orang tua terhadap perkembangan  

karakter anak di desa Indra Putra Subing menunjukkan karakter yang 

paling unggul di dominasi dari orang tua yang berprofesi petani dan 

mendapatkan hasil ialah t-hitung sebesar 2,259 lebih besar dari t tabel 

1,688 sehingga diketahui bahwa variabel profesi orang tua petani 

berpengaruh positif sedangkan signifikan sebesar 0,05 yang berarti 

sama dengan 0,05 (0,05 >0,05) artinya signifikan, sehingga dapat 

diartikan regresi antara variabel terikat perkembangan karakter anak (Y) 

dengan variabel bebas profesi orang tua petani (X) berpengaruh positif 

dan signifikan. Sehingga perhitungan tersebut berarti hipotesis kerja 

(H1) diterima yaitu, “Ada pengaruh yang signifikan antara profesi orang 

tua petani terhadap perkembangan karakter anak di desa Indra Putra 

Subing”. 

2. Karakter anak di desa Indra Putra Subing menunjukkan bahwa karakter 

yang unggul didominasi dari orang tua yang berprofesi sebagai petani, 

hal ini dikarenakan letak tempat mata pencaharian yang dekat dengan 

rumah sehingga orang tua masih bisa mengontrol dan mengamati 

perkembangan karakter anaknya, selain itu keteladanan orang tua cukup 
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baik karena dalam kesehariannya orang tua memberikan pendidikan 

keimanan, pendidikan intelektual, pendidikan sosial, dan pendidikan 

disiplin, jujur dan tanggungjawab. Bimbingan orang tua dikategorikan 

baik, dikarenakan orang tua berupaya memperhatikan dan mengawasi 

pendidikan anak dan motivasi orang tua cukup baik karena orang tua 

mendorong anak supaya memiliki pribadi yang berkarakter. Sedangkan 

profesi orang tua pedagang dan guru di Desa Indra Putra Subing 

ditunjukkan dalam kurangnya keterlibatan orang tua dalam 

memperhatikan perkembangan karakter anaknya, yaitu berupa 

pemberian perhatian belajar, pengawasan dari orang tua, memberikan 

pendidikan keimanan, kebiasaan disiplin, sopan santun serta  dalam 

tanggung jawab. Namun rata-rata orang tua berprofesi pedagang dan 

guru tersebut memiliki peran yang kurang aktif terhadap pembentukkan 

karakter anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua terhadap 

pendidikan  karakter anak sangat penting bagi keberhasilan pendidikan 

karakter anak. 

B. Saran  

Sebagaimana penutup pembahasan ini, peneliti mengemukakan 

beberapa saran yang kiranya berguna untuk Pendidikan Agama Islam, adapun 

saran-saran tersebut ialah: 

1. Untuk orang tua 

Sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, 

hendaknya orang tua dapat memberikan perhatian yang baik terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam hal pendidikan 
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karakter, hendaknya orang tua memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, 

pengawasan, melengkapi fasilitas belajar anak sehingga prestasi belajar 

anak meningkat. 

Selain itu orang tua dapat meningkatkan dalam membimbing 

anaknya yang lebih baik dan juga harus selalu mengontrol anak. 

2. Untuk siswa 

Diharapkan bagi anak untuk lebih semangat dan termotivasi 

dalam meningkatkan prestasi belajar.  

 


