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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan penelitian 

yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta didukung oleh hasil observasi 

dan wawancara dengan subjek yang mengetahui peranan orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai agama Kristen pada anak – anak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan 

Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

1. Nilai-nilai agama yang ditanamkan orang tua di Desa Pardomuan Nauli, 

Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir pada anak-anaknya adalah 

nilai-nilai Kristen khususnya nilai tentang Kasih misalnya Kasih Agape yaitu 

dengan kesediaan untuk menerima orang lain, mengampuni yang bersalah 

dan menyalurkan berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam 

ajaran agama Kristen bahwa nilai tentang kasih merupakan nilai yang utama 

dan terutama. Selain itu, adapun nilai yang ditanamkan orang tua adalah nilai 

tentang kejujuran, menjaga kekudusan dan saling menghormati dan 

menghargai antar sesama masyarakat di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan 

Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. 

2. Adapun cara yang dilakukan orang tua di Desa Pardomuan Nauli, 

Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dalam hal menanamkan 

nilai-nilai agama Kristen pada anak diantaranya adalah pertama 
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mengenalkan agama pada anak yang dimulai ketika anak masih usia dini 

sekitar empat atau lima tahun dalam penelitian nilai-nilai agama yang 

ditanamkan adalah nilai agama Kristen. Selanjutnya, cara yang dilakukan 

orang tua di Desa tersebut adalah mendidik, mengajari dan memberi contoh 

seperti bagaimana berdoa menurut agama Kristen, beribadah setiap hari 

minggu untuk anak yang masih kecil kebaktian sekolah minggu dan untuk 

anak yang remaja mengikuti ibadah dewasa dan mengikuti perkumpulan 

remaja di Gereja. 

3. Tindakan orang tua di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, 

Kabupaten Toba Samosir agar anak menerapkan nilai-nilai agama Kristen di 

lingkungan masyarakat adalah dengan bertindak maupun berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai agama yang telah ditanamkan orang tua tersebut pada 

anak-anaknya seperti beribadah, berdoa, menerapkan nilai kasih agape  di 

lingkungan masyarakat. 

4. Adapun Anak menerapkan nilai-nilai agama di lingkungan masyarakat di 

Desa Pardomuan Nauli dengan cara berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

agama yang ditanamkan orang tua mereka yakni melakukan ibadah, 

mengikuti perkumpulan remaja, aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat 

seperti partangiangan (ibadah di rumah masyarakat secara bergantian). 

Selain itu anak-anak di Desa tersebut menerapkan nilai Kasih di lingkungan 

masyarakat seperti kasih agape yaitu membantu sesama yang membutuhkan 
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pertolongan dan anak-anak di desa tersebut pun menerapkan nilai-nilai 

kejujuran dan kekudusan di lingkungan masyarakat. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran 

yang diharapkan nantinya akan dapat bermanfaat. Saran tersebut adalah : 

1. Di dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak sebaiknya orang tua dapat 

menjadi teladan bagi anak-anaknya khususnya untuk para Bapak agar anak dapat 

meniru sifat beragama bukan hanya dari Ibu saja akan tetapi para Bapak juga 

bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. 

2. Untuk para orang tua agar selalu mengajari dan menuntun anak-anaknya dalam 

kehidupan anak-anak sehari-hari agar anak dapat hidup berlandaskan nilai-nilai 

agama dan terkontrol dengan baik. 

3. Agar anak-anak yang Di Desa Pardomuan Nauli selalu mendengarkan nasihat 

orang tuanya dan bertindak maupun berperilaku sesuai dengan ajaran agama 

yang ditanamkan oleh orang tua di lingkungan masyarakat dan menjadi teladan 

maupun panutan bagi anak-anak lain.  

 

 

 

 


