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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

dokumetasi, dan wawancara dalam penelitian ini, secara garis besar dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.1.1. Implementasi Pendidikan Akhlakul Karimah di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ikhlas Baruga  

Memberikan pendidikan akhlakul karimah bagi anak asuh 

merupakan sebuah tanggung jawab pengurus dan pengasuh untuk 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar 

khususnya dalam menanamkan pendidikan akhlakul karimah kepada 

anak asuh sehingga dapat memahami dan mengamalkan akhlakul 

karimah itu sendiri sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian 

penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut aktif di dalam 

bidang pembangunan nasional. Adapun implementasi pendidikan 

akhlakul karimah di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al 

Ikhlas Baruga melalui pembiasaan sholat 5 waktu berjama’ah, 

kegiatan majlis doa anak yatim “asmaul husna”, Pengajaran baca tulis 

al Qur’an, memberikan Hafalan surat-surat pendek, Dzikir Bersama 

setiap malam jum’at, Roan. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

membentuk akhlakul karimah anak asuh adalah sebagai berikut : a. 

Metode keteladanan, b. Metode pembiasaan, c. Metode hukuman, d. 

Metode ceramah,  

5.1.2. Akhlakul Karimah Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA) Al Ikhlas Baruga 
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Akhlakul karimah anak asuh dapat terbentuk karena adanya 

tanggung jawab yang di lakukan pengurus dan pengasuh sebagai 

pengganti orang tua sementara untuk anak asuh dalam menanamkan 

pendidikan  akhlakul karimah anak asuh tersebut. Adapun beberapa 

akhlakul karimah yang tercermin pada diri anak asuh di LKSA Al 

Ikhlas Baruga, yaitu : 1) sopan santun, perilaku hidup bersih, 

kemandirian, suka menolong (al-ta’awun). 

5.2. Limitasi 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat beberapa hal yang menjadi kendala 

atau hambatan. Namun hanya satu hal yang benar-benar menjadi kendala 

utama dalam penelitian ini yaitu masih dalam situasi pandemi covid-19 

sehingga membuat peneliti berhati-hati dalam melakukan penelitian, 

mayoritas anak asuh yang masih terbilang balita belum memahami  protokol 

kesehatan dan pengurus dan pengasuh yang menjadi informan peneliti sibuk 

dengan kegiatan di  lembaga maupun di luar lembaga sehingga agak sedikit 

sulit meminta waktunya pada saat wawancara. 

1.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

peneliti mengajukan rekomendasi untuk pengembangan pendidikan 

akhlakul karimah anak asuh sebagai berikut : 

5.3.1. Kepada ketua pengurus lembaga agar diharapkan tingkatkan koordinasi 

antar pengurus agar dalam pembinaan akhlakul karimah dapat berjalan 

lebih intensif serta perlu adanya kerjasama yang baik antara pengasuh, 
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pengurus  dengan orang tua asuh dalam mendidik  akhlakul karimah 

terhadap anak asuh. 

5.3.2. Kepada pengurus dan pengasuh lembaga agar lebih memperhatikan 

karakter masing-masing anak asuh terutama pada anak yang sulit 

beradaptasi serta lebih memperhatikan anak asuh khususnya dalam 

perkembangan perilakunya. 

5.3.3. Kepada anak asuh LKSA Al Ikhlas Baruga, hendaknya lebih 

memperhatikan apa yang disampaikan pengurus dan pengasuh, dan 

lebih mematuhi peraturan yang ada serta mengikuti rangkaian 

kegiatan dengan disiplin sehingga akhlakul karimah yang diharapkan 

pada diri anak asuh dapat terwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


