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BAB  V 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Setelah diadakan penelitian lapangan dan menganalisis data yang 

diperoleh dalam rangka pembahasan Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 

Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dengan Perkembangan Kepribadian 

Anak Usia Dini pada Kelompok B di RA Darussalam Surakarta” dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pendidikan agama Islam dalam keluarga berdasarkan hasil rata-rata 

jawaban angket siswa ditemukan nilai sebesar 39,75, setelah 

dikonsultasikan dengan tabel kategori masuk dalam interval 39-51 atau 

termasuk kategori Sedang.. 

2. Perkembangan kepribadian anak usia dini pada Kelompok B di RA 

Darussalam Surakarta berdasarkan nilai raport siswa ditemukan nilai 

sebesar 68,812, setelah dikonsultasikan dengan tabel kategori masuk 

dalam interval 58 – 68 atau dengan kategori rendah. 

3. Berdasarkan analisa korelasi tentang hubungan antara Persepsi Pendidikan 

agama Islam dalam keluarga dengan Perkembangan kepribadian anak usia 

dini pada Kelompok B di RA Darussalam Surakarta diperoleh “r” tabel 

(rt) pada taraf signifikansi 5 % sebesar 0,349, sedangkan pada taraf 

signifikansi 1 % sebesar 0,349. Ternyata ro yaitu 0,457 adalah lebih besar 

dari rt baik pada taraf signifikansi 5 % maupun taraf signifikansi 1 %. 

Dengan demikian berarti ada hubungan yang signifikan antara pendidikan 

agama Islam dalam keluarga (variabel x) terhadap perkembangan 

kepribadian anak (variabel y) di RA Darussalam Surakarta 

 

B. Saran-Saran 

Setelah peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Kepada para guru RA Darussalam Surakarta, hendaknya lebih giat 

dalam mendorong terlaksananya pendidikan anak dalam keluarga 

sehingga kepribadian anak akan berkembang dengan baik. 

2. Kepada orang tua siswa diharapkan lebih memperhatikan pendidikan 

agama dalam keluarga, mengingat pendidikan dalam keluarga 

merupakan pendidikan yang pertama dan utama. 

3. Semua pihak hendaknya bekerja sama untuk mendidik anak, karena 

dengan pendidikan yang tepat perkembangan anak akan berlangsung 

dengan baik. 

C. Penutup 

Dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, akhirnya penulis 

dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Penulis sadar bahwa apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi 

ini adalah jauh dari kesempurnaan yang ada sebab penulis sadar atas 

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik serta saran 

yang konstruktif dari pembaca sekalian penulis harapkan guna 

kesempurnaan skripsi ini dan juga bagi penulis pribadi guna 

kesempurnaan tulisan-tulisan di masa mendatang. 

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua 

pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini 

benmanfaat bagi kita semua, amien. 

 
 


