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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: orang tua berperan terhadap penanaman nilai 

kejujuran anak dalam lingkungan masyarakat di Dusun I dan II Desa Teba 

Jawa Kabupaten Pesawaran Tahun 2013. 

 

Peranan orang tua terhadap penanaman nilai kejujuran anak dalam lingkungan 

masyarakat berada pada kategori berperan, maksudnya peran orang tua 

sebagai pendidik, peran sebagai pendorong, peran sebagai panutan, peran 

sebagai teman, peran sebagai pengawas, dan peran sebagai konselor. Peran 

orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan psikologi anak. Perhatian 

dan kedekatan orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam 

mencapai apa yang diinginkan. Orang tua merupakan pemberi motivasi 

terbesar bagi anak, sehingga diharapkan orang tua dapat memberikan 

perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak. Kedekatan antara orang 

tua dan anak memiliki makna dan peran yang sangat penting dalam setiap 

aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pertemuan 

antar anggota keluarga perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk membangun 

keutuhan hubungan orang tua dan anak. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa orang tua berperan terhadap penanaman nilai kejujuran anak dalam 

lingkungan masyarakat di Dusun I dan II Desa Teba Jawa Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2013. 

 

B. Saran 

Penelitian ini disertai dengan saran dari penulis bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian ini. 

1. Bagi orang tua untuk selalu mengotrol dan mengawasi seluruh aktivitas 

siswa di lingkungan keluarga, sehingga seluruh kegiatan siswa dapat 

berjalan sesuai dengan program yang telaah dibuat dan disepakati bersama 

dan para siswa dapat membatasi diri dalam pergaulan sehingga siswa tidak 

terjerumus dalam perbuatan yang negatif. 

3. Bagi para siswa rajinlah belajar dan bersikap baik dalam proses 

pembelajaran serta kembangkanlah bakat sesuai dengan minat dan bakat 

yang siswa miliki, sehingga para siswa bisa menekuni dan 

mengembangkan bakat yang dimiliki dikemudian hari dan memiliki masa 

depan yang cerah, harus tetap bersemangat untuk menuju gerbang 

kesuksesan dan yakin bahwa suatu hari kalian bisa meraih cita-cita yang 

kalian impikan. 

 


