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BAB V 

           PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Bertitik tolak pada permasalahan dan berdasarkan pada deskripsi serta 

analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab kelima ini penulis akan 

menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai jawaban atas 

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut: 

1. Aktivitas-aktivitas keberagamaan pada anak di Masjid Miftahul Huda 

Purwoyoso Ngaliyan Semarang adalah sebagai berikut : 

 Sholat Berjamaah 

 Baca tulis al-Qur’an. 

 Fasholatan 

 Yasinan 

 Diba’an 

2. Berdasarkan aktivitas keberagamaan yang dilakukan oleh anak-anak di 

lingkungan Masjid Miftahul Huda Purwoyoso Ngaliyan Semarang, maka 

dapat dikatakan ada bermacam-macam motivasi yang dimiliki anak-anak 

dalam menjalankan aktivitas keberagamaanya diantaranya adalah : 

 Karena mengharapkan reward dan menghindari punishment.  

 Karena malu pada teman. 

 Karena meniru (imitasi).  

 

B. Saran-saran 

Sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dengan 

persoalan yang ada, khususnya orang tua yang memiliki anak. Maka penulis 

dalam kesempatan ini mempunyai saran-saran sebagai berikut : 

1. Sebagai orang tua yang baik bimbinglah putra-putri kita supaya menjadi 

manusia yang baik, berilmu, berakhlakul karimah, saleh-salehah yang 

berbakti kepada orang tua berguna bagi nusa, bangsa dan agama. 
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2. Anak merupakan generasi penerus bagi orang tuanya, oleh sebab itu 

tentunya orang tua tidak menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang 

tidak bisa apa-apa. Sehingga anak tidak bisa berkompetisi dalam 

persaingan untuk kelangsungan hidupnya, paling tidak anak selangkah 

lebih maju dari orang tuanya. Untuk itu sebagai orang tua harus bisa 

menjaga anak-anaknya dari segala hal yang berbau negatif yang dapat 

memberi pengaruh kepada pribadian dan moral akhlak anak yang pada 

akhirnya akan akan menyebabkan pudarnya cita-cita orang tua dan juga 

cita-cita anak itu sendiri. 

3. Bekalilah putra-putri kita dengan ilmu dunia supaya anak dapat 

mempertahankan kehidupannya di dunia ini, tapi itu belumlah cukup dan 

juga bekalailah putra-putri anda dengan ilmu agama  supaya kelak 

diakherat  dia mendapat rahmat dan ampunan dari Allah,  sehingga bisa 

selamat dunia dan akherat. 

4. Jadikan anak-anak kita sebagai manusia yang berkualitas, yang memiliki 

keahlian dibidangnya yang sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya, tapi jangan lupa tanamkan juga keimanan yang mantap dan 

akhlakul karimah supaya dia menjadi suri tauladan dan bisa menjadi 

manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. 

 

 


