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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik semenjak dini sangat penting, agar anak memiliki 

iman yang kuat.  Dengan seiring perkembangan anak yang semakin banyak mencari tahu, 

para orang tua muslim memerlukan suatu alternatif agar anak-anak tertarik untuk 

mempelajari ilmu-ilmu agama tanpa merasa bosan.  Salah satu caranya yaitu dengan 

menggunakan buku cerita, karena buku cerita merupakan media yang praktis sebagai sarana 

informasi bagi pembelajaran anak-anak.  Melalui buku cerita, anak-anak dipermudah untuk 

memahami ilmu agama melalui kisah-kisah yang dilengkapi dengan ilustrasi yang dapat 

membantu anak untuk memahami nilai-nilai pendidikan, misalnya dengan menceritakan 

tentang kisah teladan para Nabi merupakan suatu cara yang efektif untuk menyampaikan 

unsur pendidikan agama kepada anak-anak. 

Tujuan dari penanaman akhlak dan pendidikan Islam semenjak dini, pada intinya adalah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah 

menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud 

menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. 

 

Saran 

 Diri Sendiri 

  Dalam pengerjaan tugas akhir ini, banyak sekali pelajaran yang penulis dapat, 

yaitu diantaranya, penulis dituntut untuk dapat lebih kreatif dan terampil dalam 

mengolah ide yang ada agar tepat sasaran kepada target yang dituju dalam 

menghasilkan sebuah karya, serta penulis pun dituntut untuk lebih baik mengatur 

manajemen waktu agar segalanya berjalan sesuai dengan target waktu yang telah 
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ditentukan.   Selanjutnya penulis pun harus dapat menghasilkan karya yang lebih baik 

lagi dikemudian hari dengan melakukan metode analisis dan pengumpulan data yang 

maksimal. 

 Civitas Akademia 

FSRD UK Maranatha sebaiknya lebih sering mengadakan acara open house 

karya-karya seni yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen ataupun pihak luar, sehingga 

dapat memberikan  inspirasi kepada mahasiswa lain dalam menghasilkan sebuah 

karya seni.   

 Masyarakat secara Umum 

 Penanaman akhlak islami semenjak dini terhadap anak-anak sangatlah penting, 

agar anak-anak mempunyai iman dan dasar yang kuat dalam membedakan yang baik 

dan buruk.  Oleh karena itu para orang tua dituntut lebih kreatif dalam pemberian 

pendidikan tersebut, salah satu caranya dengan media buku cerita yang mengandung 

nilai-nilai pendidikan.  Selain itu pula dengan cara ini, para orang tua dapat 

membiasakan anak-anak untuk gemar membaca dari semenjak dini agar menjadi 

anak-anak yang cerdas dikemudian hari. 

 


