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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil 

data penelitian tentang Strategi Guru dalam Penanaman Akhlakul Karimah 

pada Anak Usia Dini di PAUD Abdi Pertiwi Desa Sukosari Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penanaman akhlakul karimah pada anak usia dini di PAUD 

Abdi Pertiwi Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

adalah sudah terlaksana dengan baik dan penanaman akhlakul karimah 

dilaksanakan dengan menitik beratkan pada penanaman akhlakul karimah 

pada anak-anak sebagai pondasi dalam kehidupan, karena itu merupakan 

modal utama dengan berakhlakul karimah akan membawa dampak yang 

mencakup dalam segala sisi aspek kehidupan. Pertama yaitu melalui 

pembiasaan, yang kedua menanamkan karakter melalui tema Pendidikan 

Agama Islam, dan yang ketiga melakukan kerjasama dengan wali murid.  

Kegiatan yang dilaksanan dalam pelaksanaan penanaman akhlakul karimah 

pada anak usia dini di PAUD Abdi Pertiwi adalah melalui pembiasaan 

keagaaman diantaranya mengucap salam, berjabat tangan, membiasakan 

berbagi, praktik sholat, wudlu, baca tulis Al-Qur’an dan  menghafal do’a-

do’a atau surat pendek. Adapun media yang digunakan guru dalam rangka 

pelaksanaan penanaman akhlakul karimah dalam anak usia dini di PAUD 
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Abdi Pertiwi adalah buku, diantaranya buku belajar menulis, mewarna, 

mengeja atau berhitung serta buku cerita Nabi dan Rasul. Kemudian media 

gambar, diantaranya gambar orang agar anak dapat meniru perilaku 

tersebut. Serta melalui media bermain, bernyanyi lagu islami dan 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Metode yang digunakan guru dalam 

pelaksanaan penanaman akhlakul karimah pada anak usia dini di PAUD 

Abdi Pertiwi Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

adalah metode bernyanyi, cerita, tanya jawab dan permainan.  

2. Upaya penanaman akhlakul karimah pada pendidikan anak usia dini di 

PAUD Abdi Pertiwi Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek ialah, guru belajar dari keadaan anak serta memahami 

kerakternya dan menjalin kerjasama yang baik antara guru dengan orang 

tua siswa. usaha guru dalam upaya penanaman akhlakul karimah pada 

pendidikan anak usia dini di PAUD Abdi Pertiwi Desa Sukosari Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek ialah dengan menambahkan pembiasaan 

yang baik, juga memberikan contoh-contoh, serta guru juga mencari buku 

sumber-sumber yang efektif dan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. 

Dengan hal tersebut maka penanaman akhlakul karimah pada anak usia dini 

diharapkan dapat berjalan dengan baik. 

 

B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami Strategi Guru dalam 

Penanaman Akhlakul Karimah pada Anak Usia Dini di PAUD Abdi Pertiwi 
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Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Demi 

tercapainya mutu yang lebih baik, penulis perlu memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah, sebagai pimpinan lembaga hendaknya dapat 

memberikan motivasi atau dorongan kepada para guru untuk selalu 

mengevaluasi dan menginovasi dalam proses belangajar, serta senantiasa 

menjalin kerjasama dengan orang tua murid dalam pendidikan akhlak anak di 

rumah 

2. Bagi Tenaga Pendidik, diharapkan untuk lebih meningkatkan strategi-

strategi, inovasi serta kreatifitas pembelajaran yang sesuai agar materi 

pembelajaran dan penanaman akhlakul karimah dapat tercapai dengan baik. 

3. Bagi Orang Tua Murid, diharapkan orang tua untuk menambah wawasan 

tentang cara-cara mendidik akhlak anak melalui berbagai cara agar, 

pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah dapat terwujud pada anak ketika di 

rumah sesuai yang diharapkan oleh guru. 

4. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi 

peneliti berikutnya atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam 

mengenai topik dengan fokus serta setting yang lain sehingga memperkaya 

temuan penelitian ini. 

 


