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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pelaksanaan shalat dhuha dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 

bahwa jadwal pelaksanaannya dilakukan lima hari dalam satu minggu 

yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan 

shalat dhuha dilakukan sebagai kegiatan ekstrakulikuler atau pembiasaan 

untuk menanamkan akhlak terpuji kepada peserta didik. Namun jika ada 

sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk melakukan shalat dhuha, 

shalat dhuha di liburkan dan melakukan praktek gerakannya saja. 

2. Melalui pembiasaan shalat dhuha bersama di TK Islam An-nuur sudah 

efektif dan sangat berpengaruh, hal ini dibuktikan dengan perilaku peserta 

didik yang dapat melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang dan 

terus menerus sehingga terciptalah peserta didik yang berakhlak terpuji. 

Dapat dilihat dalam proses dan tingkat hasil pencapaian nilai akhlak 

terpuji-pun menunjukkan peningkatan yang sudah baik bahkan sangat 

baik, contohnya peserta didik lebih disiplin akan mengingat waktu shalat, 

menggunakan suara yang pelan saat berkomunikasi, saling tolong 

menolong dan mampu menghafal doa-doa dan surat-surat pendek.  

 

B. Saran  

  Berdasarkan hasil  peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pembiasaan shalat dhuha 

untuk pembentukan akhlak terpuji bagi anak usia 5-6 tahun di TK Islam 

An-nuur kota Sukabumi, yaitu :



52 
 

 

1. Bagi lembaga pendidikan,  sebaiknya lebih sering melakukan pembinaan 

secara kontinyu kepada orang tua murid, misalnya dengan cara melakukan 

kegiatan kajian rutin untuk meningkatkan pembiasaan shalat dhuha demi 

terbentuknya akhlak terpuji bagi anak dengan melihat suri tauladan dari 

orang tua murid. Selain itu, lembaga di harapkan lebih meningkatkan 

fasilitas yang mendukung dalam kegiatan shalat dhuha ini, misalnya 

membuat kran untuk wudhu supaya peserta didik tidak terlalu antri. 

2. Bagi pendidik, hendaklah memberikan reward kepada peserta didik yang 

sudah melakukan kegiatan yang baik, supaya anak lebih semangat untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang membentuk akhlak terpuji. 

3. Bagi orang tua, sebaiknya pembiasaan shalat dhuha untuk membentuk 

akhlak terpuji ini tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah 

akan tetapi sebaiknya dilakukan juga dirumah karena waktu di rumah lebih 

banyak dari pada di sekolah.  Dimana pendidikan yang utama bagi anak 

adalah di rumah, sedangkan di sekolah merupakan pendidikan kedua 

karena pada dasarnya anak mendapatkan pendidikan dasar di peroleh dari 

rumah/keluarga. Selain itu orang tua di harapkan memberikan dukungan 

penuh baik itu dalam bentuk moril maupun materil kepada lembaga dan 

orang tua juga harus lebih memotivasi anak supaya lebih semangat lagi 

dalam membiasakan kegiatan shalat dhuha untuk membentuk akhlak 

terpuji ini. 

 


