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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan bimbingan keagamaan Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak di panti asuhan 

Muawanah Peterongan Semarang meliputi: 

a. Pembimbing memposisikan diri sebagai orang tua 

dengan mengedepankan sikap lembut dan halus 

b. Metode yang digunkan meliputi: metode keteladanan, 

metode nasehat dan metode ceramah 

c. Materi yang di sampaikan meliputi: Kedisiplinan 

waktu dalam belajar, Bimbingan dan arahan dari 

pengasuh, Motivasi atau dorongan dari pengasuh, 

Pengawasan dari pengasuh  

2. Faktor yang mempengaruhi Motivasi belajar anak-anak di 

panti asuhan Muawanah Peterongan Semarang 

dikategorikan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern meliputi: kemapuan adaptasi 

yang kurang, minat yang kurang, perilaku minder. 

Sementara faktor ekstern meliputi: kurangnya dukungan 

dari orang tua dan kasih sayang. 

 



91 

 
B. Saran 

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada 

peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil 

penelitian ini yang tentunya menunjuk pada hasil penelitian 

yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang 

dihasilkan nantinya dapat menjadi lebih baik, Sudi kiranya 

peneliti untuk memberikan saran-saran : 

1. Bagi Pengasuh 

Untuk tetap memantau perkembangan belajar anak serta 

memberikan motivasi dan support serta semangat 

terhadap segala hal yang dilakukan anak agar dapat 

meningkatkan semangat belajar, potensi dan juga rasa 

percaya diri yang ada pada individu tersebut. 

2. Bagi Anak 

Hendaknya selalu sabar dan tawakkal dalam menghadapi 

segala permasalahan, anak diharapkan tetap fokus dari 

segala godaan yang datang. Meskipun tanpa dukungan 

orang tua secara penuh bukan berarti mengakhiri anak 

dalam meraih cita-cita 

3. Bagi Pembimbing  dan Konselor 

Dapat tetap memantau serta memberikan motivasi agar 

anak lebih semangat dalam meningkatkan semangat 

belajar dan konselor diharapkan untuk menambah 
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pengetahuannya dan wawasan tentang memaksimalkan 

segala potensi yang dapat dikembangkan dalam diri anak  

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang senantiasa memberikan taufiq, hidayah dan 

inayahnya kepada penulis sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan penyusunan penelitian ini. Dalam penulisan 

penelitian tentang “Bimbingan Keagamaan Islam dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Panti Asuhan 

Muawanah Peterongan Semarang”memang masih jauh dari 

kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin namun menyadari akan keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman yang penulis miliki, maka tidak menutup 

kemungkinan adanya kritik yang konstruktif, bimbingan dan 

pertolongan dari para cendekiawan dan pakar ilmu baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis demi 

kesempurnaan penelitian ini. 

 


