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BAB V 
PENUTUP 

 
 
 
A. Kesimpulan  
 

Berdasarkan kajian pada skripsi yang berjudul “Menanamkan Nilai-Nilai 

Akidah Pada Anak Dalam Keluarga dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Urgensi menanamkan nilai-nilai akidah pada anak dikarenakan nilai-nilai 

akidah sangat berpengaruh terhadap keyakinan (keimanan) anak karena 

akidah merupakan pondasi awal dan hal yang fundamental dalam mendidik 

keagamaan anak sebelum memberikan pendidikan ibadah dan pendidikan 

yang lainnya. Nilai-nilai akidah mengandung pengertian rukun iman yang 

dapat diimplementasikan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan 

demikian anak akan terhindar dari perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama 

dengan arahan dari orang tua yang merupakan lembaga pendidikan utama bagi 

anak.  

2. Menanamkan nilai-nilai akidah pada anak dapat dilakukan dengan metode 

kasih sayang, metode dialog Qur’ani dan Nabawi, metode kisah, metode 

ibrah, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode memberi nasihat, 

metode perumpamaan, metode motivasi dan intimidasi, serta metode doa. 

Metode ini saling berkaitan saat telah menggunakan satu metode metode 

lainnya dapat digunakan sebagai pelengkap. 
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B. Saran 

Untuk menjaga anak dari pengaruh negatif globalisasi atau pun melaksanakan 

tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan agama anak yang merupakan 

kewajiban orang tua, maka penanaman nilai-nilai akidah harus diterapkan dengan 

menggunakan metode yang tepat. Peranan orang tua sebagai pendidik utama tidaklah 

kalah pentingnya dalam mewujudkan proses belajar mengajar dengan baik. Oleh 

karena itu, sedikit banyak orang tua harus paham materi apa yang harus diajarkan dan 

diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan umur anak yang bersumber langsung 

pada Al-Qur’an dan As Sunnah. 

1. Orang tua harus menyadari tentang tanggung jawab terhadap anak betapa 

pentingnya anak sebagai amanah Allah yang harus dididik dan dibina serta 

diarahkan menurut kehendak sang Pencipta. 

2. Orang tua harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak 

mereka terutama masalah akidahnya yang bersumber pada Al-Qur’an dan As 

Sunnah. Seperti syair berikut ini: 

Wahai orang yang mengajar manusia yang lain! 
Sudahkah kau lengkapkan dirimu dengan pelajaran yang perlu? 
Kau sifatkan obat bagi orang yang sakit dan orang yang lemah 
Agar dia sembuh, sedang kau sendiri masih berpenyakit  
Mulakanlah dahulu dengan dirimu dan cegalah kesesatannya 
Kalau itu sudah selesai, barulah kau dikira bijaksana 
Ketika itu barulah nasihatmu akan diterima dan diikuti 
Dengan ilmu dari padamu dan barulah bermanfaat pengajaranmu. 

3. Dan tatkala pentingnya untuk memahami metode yang yang sesuai terhadap 

materi dan juga perkembangan psikologis anak.  


