
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan peneliti, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peranan orang tua dalam mendampingi Pendidikan formal anak di 

Desa Tambakrejo Sumbergempol Tulungagung ini, bahwasannya 

orang tua berperan sebagai seorang Fasilitator, Motivator dan juga 

konselor dalam halnya melakukan kegiatan di rumah. Peranan 

orang tua sebagai fasilitator antara lain yaitu, orang tua 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Ketika pembelajaran 

daring dimulai, sebagai motivator orang tua memberikan dukungan 

dan semangat kepada anak dari segi mengerjakan tugas ataupun 

dari segi keterampilan yang dimiliki anak, dan sebagai konselor 

orang tua membimbing, mengarahkan, serta memberikan 

pengawsan kepada anak.  

2. Peranan orang tua dalam mendampingi Pendidikan non formal 

anak, dalam hal ini orang tua mengingatkan untuk menjaga 

kebersihan dan Kesehatan saat berada dirumah maupun saat 

berpegian, mendampingi anak bermain dirumah, mengawasi anak, 

memberikan dorongan dan edukasi yang baik kepada anak.  



3. Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan Mental Anak di Rumah 

Selama Masa Pandemic  

Orang tua menginformasikan mengenai pengertian virus covid-

19 kepada anak, orang tua juga memberikan semangat dan hal 

hal yang baik kepada anak, orang tua juga mengajarkan kepada 

anak mengenai Pendidikan karakter islami seperti tentang 

melafalkan surat surat pendek, disini orang tua juga bisa 

menggantikan sebagi teman kepada anak.  

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka ada 

beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu: 

1. Saran Untuk Masyarakat Desa Tambakrejo 

     Dalam masa pandemic saat ini, diharapkan seluruh masyarakat 

desa tambakrejo ini harus lebih memfokuskan dalam hal untuk 

menjaga kebersihan lingkungan dengan tujuan agar lingkungan tetap 

terjaga kebersihannya serta mengingatkan untuk terus menjaga jarak 

salah satunya menggunakan masker dan sering mencuci tangan.  

2. Saran untuk orang tua 

a. Orang tua diharapkan dapat membimbing anak sesuai kebutuhan 

anak dalam pembelajaran online atau daring. 

b. Orang tua diharapkan dapat menyediakan waktu untuk memberikan 

pendampingan serta bimbingan kepada anak 



c. Orang tua diharapkan dapat memberikan semangat dan penguatan 

mental atau motivasi kepada anak di masa pandemic ini. 

3. Saran untuk siswa 

Siswa diharapkan memiliki semangat dan mampu mengikuti 

pembelajaran online dengan baik dan semangat agar dapat mencapai 

hasil belajar yang maksimal. 

4. Saran untuk pembaca 

Pembaca diharapkan dapat mengetahui serta memahami 

berbagai cara yang bisa dilakukan dalam menangani problema yang 

timbul. 

5. Saran untuk peneliti 

Peneliti diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik 

untuk orang-orang sekitar dengan adanya pendampingan Pendidikan 

yang orang tua lakukan baik sesudah maupun sebelum adanya 

pandemic ini. 

 


