
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini 

penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis laksanakan 

tentang Peranan Ibu Dalam Meningkatkan Kepercayaan diri Anak Di Desa 

Kaliasin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun 

kesimpulan yang dapat ditarik dari judul penelitian sebagaimana tersebut 

diatas, ialah sebagai berikut: 

Peranan orang tua khususnya ibu sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan kepribadian anak di Desa Kaliasin Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. Orang tua khusunya ibu merupakan lembaga 

pembelajaran pertama bagi anak dan membentuk kepribadian mandiri 

adalah tanggung jawab orang tua khususnya ibu. Peran ibu terhadap anak 

dalam membentuk kepribadian yang berani dan percaya diri anak 

berbentuk: pertama peran sebagai motivator, kedua peran sebagai 

pengawas, ketiga peran sebagai pembimbing, keempat peran sebagai 

panutan atau role model. 

Metode yang dapat diberdayakan oleh ibu dalam membentuk 

kepercayaan diri anak antara lain: 1) memberikan keterampilan guna 

mengasah mental anak, 2) membiarkan anak untuk mengarjakan tugas 

sendiri tanpa bantuan orang lain, 3) membuat pembiasaan yang positif, 4) 

bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, 5) memberi kebebasan kepada 
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anak memilih kegiatan sendiri tidak bergantung pada orang lain, 6) 

menyadarkan anak bahwa pendamping tidak selalu ada di sisinya. 

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menanamkan 

kepercayaan diri anak di Desa Kaliasin Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan sebagai berikut: faktor pendukung antara lain: a) 

suasana hati anak, b) kecerdasan anak, c) lingkungan tempat tinggal, d) 

lembaga pendidikan, e) teman sebaya atau sepermainan, f) motivasi dan 

nasehat dari orang tua dan faktor penghambat antara lain: a) Miss 

comunication, b) waktu luang atau kesempatan, c) pengawasan dan 

bimbingan masih kurang 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan analisa 

pelaksanaan tentang peranan orang tua terhadap pembentukan kepribadian 

anak di Desa Kaliasin adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Aparat Desa Kaliasin 

a. Agar senantiasa memberikan pengajaran atau bimbingan terhadap 

orang tua seperti pengadaan seminar-seminar tentang peranan 

orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak.  

b. Memperbanyak kegiatan-kegiatan antara orang tua dan anak seperti 

lomba kekompakan antara orang tua dan anak di desa.  

c. Mengevaluasi tentang keadaan keluarga yang tinggal di desa 

terkhusus masalah peranan orang tua terhadap anaknya.  
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2. Para Orang Tua 

a. Bagi orang tua dalam upaya menumbuhkan kepribadian pada anak 

perlu melakukan pemberian bimbingan dan pengawasan, sehingga 

anak akan terbiasa memiliki kepribadian yang mandiri.  

b. Hendaknya orang tua dalam membentuk kepribadian pada anak 

perlu meningkatkan peran orang tua, baik peran orang tua sebagai 

pembimbing, peran orang tua sebagai konseling, peran orang tua 

sebagai pengawas dan peran orang tua sebagai motivator  

  

C. Penutup  

Dengan mengucapkan Allhamdulilah seraya bersyukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dan hanya dengan karunia-Nya 

lah kata-kata dalam skripsi ini dapat tertuang. 

Dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang 

diinginkan sebagai karya ilmiah, penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran untuk perbaiki demi kesempurnaanya penulisan skripsi ini sangat 

penulis harapkan. 

Akhir kata, semoga yang telah tertuang dalam skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya. Hanya kepada Allah lah penulis menyerahkan segalanya dan 
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memohon ampun atas kesalahan yang mungkin terdapat dalam karya 

ilmiah ini yang semata-mata karena keterbatasan dari penulis sendiri, 

semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Amin Yarobbal Alamin. 


