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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah membahas secara menyeluruh mengenai peran orang tua 

dalam buku Sekolah Menjadi Orang Tua karya Ani Christina dan 

relevansinya dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis 

teknologi informasi, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dari 

penelitian ini. Kesimpulan tersebut antara lain: 

5.1.1. Peran orang tua menurut Ani Christina dalam buku Sekolah 

Menjadi Orang Tua ialah orang tua sesungguhnya merupakan 

panutan bagi anak-anaknya karena anak akan meniru apa saja yang 

dilakukan oleh orang tua dan anak menganggap sebagai figur yang 

patut diteladani. Menurut beliau, apa yang dilakukan para orang tua 

dan apa yang terjadi dalam keluarga jauh lebih berpengaruh secara 

signifikan bagi anak dibandingkan dengan yang terjadi diluar sana.  

5.1.2. Relevansi antara peran orang tua dalam buku Sekolah Menjadi 

Orang Tua karya Ani Christina dengan pembelajaran PAI berbasis 

teknologi informasi terletak pada persamaan antar keduanya yaitu 

keduanya sama-sama serat akan nilai Islam, pembelajaran PAI 

menawarkan materi-materi tentang pendidikan nilai, dan peran 

orang tua adalam mendampingi dalam pembelajaran PAI berbasis 

teknologi informasi. Sehingga output yang menjadi tujuan dari, 

keduanya juga sama yaitu seseorang anak yang berakhlak, mulia. 
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5.2 Saran 

Saran yang penulis ajukan merupakan saran mengenai pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, berbasis teknologi informasi yang harus 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam secara 

maksimal. Saran ini lebih ditujukan kepada orang tua sebagai pendidik yang 

utama. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut: 

a) Hendaknya seorang orang tua harus terus, belajar dalam meningkatkan 

pengetahuannya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. 

b) Orang tua sedikit banyak harus mengetahui model pembelajaran agar 

dapat melakukan sebuah inovasi sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

c) Seorang orang tua hendaknya menjadi teladan yang baik bagi anak guna 

membangun kesadaran anak akan akhlakul karimah dalam dirinya. 

d) Seorang orang tua hendaknya semaksimal mungkin dalam menjalankan 

perannya dan tidak berorientasi pada materi. Dengan begitu akan 

terselenggaranya pendidikan bermutu dengan dedikasi tinggi. 

 


