
90 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa konsep pendidikan di RA Al-Khair dan aktualisasi pendidikan Al-Qur’an 

melalui kegiatan habit forming kelompok B pada anak usia dini di RA Al-Khair 

Desa Tolihe Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian antara lain: 

1. Konsep pendidikan Al-Qur’an di RA Al-Khair adalah melalui kegiatan 

habit forming (pembentukan pembiasaan) dengan mengacu pada visi 

sekolah yaitu cerdas, beriman dan bertakwa. Mencetak generasi qur’ani 

yang berakhlak mulia. RA Al-Khair memiliki tenaga pendidik yang 

memiliki pemahaman ilmu Al-Qur’an dan kreatif dalam mengajarkan Al-

Qur’anagar sejalan dengan program yang sudah direncanakan oleh 

lembaga pendidikan RA Al-Khair. 

2. Aktualisasi pendidikanAl-Qur’an melalui kegiatan habit-forming pada 

kelompok B di RA Al-Khair merupakan program pengembangan dan 

pembentukan pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus setiap hari 

meliputi pembiasaan membaca Al-Qur’an, pembiasaan menghafal Al-

qur’an, pembisaan talaqi bersama guru dan setor hafalan, pembiasaan 

mengulang hafalan (murojaah), pembiasaan mengamalkan kandungan Al-

Qur’an. Pembiaasaan juga untuk pembentukan karakter islami melalui 

pembiasaan Shalat Dhuha, mendengar kisah dari Al-Qur’an, salam pada 
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guru dan mengaktualisasikan kandungan Al-Qur’an melalui surah-surah 

pendek yang telah dihafal oleh peserta didik pada kehidupan sehari-hari.  

5.2 SaRan 

1. Untuk pihak sekolah agar membuat pembelajaran Al-Qur’an yang sangat 

menarik agar tidak mudah membosankan bagi anak khususnya pada saat 

kegiatan murojaah hafalan dan pengenalan huruf hijaiyyah. 

2. Untuk pendidik agar melakukan kerja sama anatar pendidik. 

3. Untuk pendidik agar menjalin komunikasi dengan baik kepada orang tua  

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih fokus pada peran anak-anak 

dalam pembelajaran Al-Qur’an, dan kontribusi nyata yang diperoleh 

anak-anak setelah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an. 

5. Bagi mahasiswa diahaRapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pembelajaran maupun dijadikan sebagai salah satu referensi jika 

dikemudian hari dilakukan penelitian dengan judul penelitian yang 

serupa yang telah dilakukan oleh peneliti.  

6. Bagi Prodi PIAUD (pendidikan islam anak usia dini) dan IAIN Kendari 

dengan meningkatkan mutu tenaga pendidikandan meningkatkan kualitas 

pendidikan anak usia dini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya masih jauh dari 

kesempurnaansebuah karya tulis.oleh karena itu, saran beserta kritik demi 

kesempurnaan tulisanini sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi 

penulis secara pribadi danbagi para pembaca umumnya aamiin. 

 


