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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah memperhatikan diskripsi yang telah diuraikan pada babI 

sampai pada bab IV, maka penlis dapat menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan Karakter Islami Melalui Bacaan Asmaul Husna di KB 

Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara ini dilakukan secara terus 

menerus yaitu jam 08:00 sebelum kegiatan dimulai. Pembacaan asmaul 

husna dapat digunakan untuk membentuk karakter islami anak sehingga 

tumbuh kesadaran dalam diri anak untuk bertanggung jawab, jujur dan 

disiplin, baik dalam ucapan atau perbuatan. 

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Pembentukan Karakter 

Islami Melalui Bacaan Asmaul Husna di KB Atakal Bayan Purwogondo 

Kalinyamatan Jepara. Faktor pendukungnya yaitu keluarga, lingkungan, 

motivasi guru dan sarana prasarana yang layak. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu kurangnya fokus anak, serta keluarga yang kurang 

mendukung. 
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B. Saran-Saran 

Dari ringkasan temuan serta kesimpulan dari peneliti dan dengan segala 

kerendahan hati, penulis akan mengajukan beberapa saran yang 

sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut 

adalah: 

1. Bagi orang tua 

a. Orang tua harus lebih perhatian pada pendidikan anak sejak dini, 

terutama adalah pendidikan karakter. 

b. Orang tua harus berpartisipasi dalam membiasakan perilaku positif ketika 

anak di rumah, dan jangan terlalu pasrah pada pihak sekolah akan 

pelaksanaan pendidikan di sekolah tanpa memperhatikan perkembangan 

anak. 

2. Bagi Guru 

a) Kiranya tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas 

pelaksanaan kegiatan shalat dhuha yang selama ini dilaksanakan. 

b) Jangan pernah bosan dan jenuh untuk memberi motivasi dan bimbingan 

dalam pembentukan karakter anak usia dini melalui kegiatan shalat 

dhuha walaupun dalam realitanya terdapat banyak kendala. Hal ini sudah 

menjadi tanggung jawab bersama. 
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C. Penutup 

Demikianlah akhir dari tulisan ini dengan mengucapkan syukur 

Alhamdulillah penulis memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tulisan 

ini memberikan manfaat dan konstribusi positif bagi penulis maupun siapa saja 

yang mau memetik ilmu maupun pengalaman dari penulisan skripsi ini. Tiada 

gading yang tak retak oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat 

penulis harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Teriring doa 

semoga setiap langkah kita dalm setiap perbuatan selalu menuntun kejalannya 

dan selalu mendapatkan ridhoNya. Amin. 

 


