BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI & SARAN
Simpulan
Penerapan spiritual parenting yang mayoritas dilakukan oleh orang tua pada
anak di Dusun Jrakah, Kelurahan Delingan, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar
adalah: memberikan teladan, pembiasaan, nasihat dan dibantu dengan
menggunakan audio visual. Parenting yang dilakukan orang tua tersebut mampu
menumbuhkan spiritual anak, sehingga anak mengenal Allah. Temuan di lapangan
anak belum mampu mengucapkan kalimat tauhid bahwa Allah itu esa dan
Rasulullah adalah utusanNya. Hal itu dikarenakan orang tua tidak mendiktekan
kalimat tauhid pada anak. Orang tua dalam memberikan teladan membaca AlQuran pada anak masih kurang, sehingga anak kadang tidak mau belajar membaca
Al-Quran. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk mengatasi kekurangan
tersebut. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan spiritual
parenting sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ahli sepenuhnya. Mengajarkan
dan mendiktekan kalimat tauhid pada anak, serta tidak bosan memberikan teladan
untuk membaca Al-Quran dengan melibatkan angota keluarga yang lain.
A. Implikasi
Berdasarkan simpulan di atas, dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis
sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
Pelaksanaan spiritual parenting yang dilakukan orang tua pada anak usia
dini di Dusun Jrakah masih tedapat kekurangan karena kurangnya pemahaman
anak dalam melafadzkan dan memahami kalimat tauhid bahwa Allah itu esa dan
Rasulullah adalah utusannya. Orang tua juga kurang dalam memberikan
keteladanan untuk belajar membaca Al-Quran. Berdasarkan kajian literatur
diketahui bahwa mendiktekan kalimat tauhid pada anak sejak dini dapat
menanamkan pondasi yang kuat dalam mengenal Allah. Maka dari itu penulis
merekomendasikan orang tua dalam menerapkan spiritual parenting harus
lengkap, mengenalkan Allah dimulai dengan mendiktekan dan mengajarkan
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kalimat Tauhid secara sederhana dan runtut serta melibatkan anggota keluarga
dalam memberi teladan.
2. Implikasi Praktis
Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui pelaksanaan spiritual
parenting orang tua terhadap anak. Penerapan metode yang banyak berperan
adalah: keteladanan orang tua, pembiasaan, nasihat, media audio visual dan yang
kurang adalah mendiktekan serta keteladanan dari anggota keluarga yang lain
dalam membaca Al-Quran. Orang tua dapat mengatasi kekurangan tersebut
dengan mendiktekan serta mengajarkan ketuhanan/tauhid secara runtut, praktis
dan sederhana asehingga anak mampu memahaminya. Keterlibatan semua
anggota keluarga, bukan hanya orang tua namun juga saudara untuk memberikan
keteladanan pada anak. Keteladanan membaca Al-Quran juga harus orang tua
berikan pada anak agar anak dapat mencontoh kebiasaan orang tuanya yang rajin
belajar dan membaca sehingga akan tumbuh semangat serta terbiasa membaca
Al-Quran.

B. Saran
1. Bagi Orang Tua
Orang tua perlu memiliki metode dalam mengasuh anak agar kelak
menjadi generasi yang unggul dan berprestasi. Kesuksesan anak berkaitan erat
dengan spiritualitas dengan mengenal pencipta dan memiliki etika dan moral
yang baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan memberikan asuhan dengan
melaksanakan spiritual parenting.
Spiritual parenting yang sebaiknya dilakukan orang tua pada anak
adalah dengan mengenalkan Tuhan dan menanamkan kebiasaan beribadah. Hal
tersebut dapat tercapai dengan memberikan keteladanan, pembiasaaan dan
nasehat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat karena telah berhasil
melakukan pemetaan terhadap cara penerapan spiritual parenting pada anak
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usia dini. Melalui pemetaan tersebut dapat diketahui kekurangan dari
penerapan spiritual parenting pada anak usia dini. Penelitian ini juga belum
sempurna karena jumlah subjek yang masih terbatas. Diharapkan penelitian
lain dapat memperluas dan memperbanyak jumlah subjek penelitian sehingga
dapat menggali banyak kajian lain yang berkaitan dengan spiritual parenting
pada anak usia dini.
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