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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Simpulan pada bab ini dibuat dengan memperhatikan tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Adapun simpulan 

pada penelitian ini yaitu:  

1) Pengembangan program parenting class berbasis nabawiyyah di TK Daarut 

Tauhid  merupakan pengembangan dari hasil analisis kebutuhan program yang 

sudah ada. Hasil analisis kebutuhan berdasarkan program parenting class  yang 

sudah ada, menunjukan belum lengkap komponen identitas program, tujuan, 

dan metodologi. 

2) Program parenting class berbasis nabawiyyah yang dikembangkan terdiri dari:  

a. Identitas program meliputi nama program, jenis kegiatan, waktu, sasaran, 

dan pertemuan. Nama program yaitu parenting class berbasis nabawiyyah. 

Jenis kegiatan yaitu pelatihan pengasuhan anak, talkshow, halaqoh. 

Sasaran program yaitu orang tua peserta didik. Waktu pelaksanaan yaitu 90 

menit (630 menit) selama 7 kali pertemuan. 

b. Tujuan program yaitu untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam 

pendidikan, pengasuhan, dan penanaman nilai-nilai Islam pada anak (Iman 

dan akhlak). 

c. Metodologi program meliputi pendekatan, metode, dan media. Pendekatan 

yang digunakan yaitu andragogi dan pedagogik. Metode yang digunakan 

yaitu nasihat, kisah, keteladanan, dan membacakan. Media yang digunakan 

yaitu power point, realia, dan video. 

d. Skenario kegiatan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. 

3) Hasil expert judgement mengenai program parenting class berbasis 

nabawiyyah berada pada kriteria sangat layak, ketercapaian kriteria tersebut 

telah  divalidasi oleh ahli materi parenting nabawiyyah dan pengelola TK 

Daarut Tauhid Kota Bandung.   

4) Penelitian ini menghasilkan program parenting class berbasis nabawiyyah.  
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5) Penelitian ini menghasilkan modul parenting class berbasis nabawiyyah 

dengan pokok bahasan hakikat pendidikan keluarga, konsep dasar pendidikan 

anak, pendidikan tauhid, pendidikan shalat, pendidikan adab dalam keluarga, 

pendidikan adab dalam masyarakat, dan pendidikan kesehatan. 

 

5.2  Rekomendasi  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan 

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi 

berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan rancangan program parenting 

class berbasis nabawiyyah: 

1) Bagi Pengelola TK Daarut Tauhid Kota Bandung 

 Program parenting class berbasis nabawiyyah yang telah divalidasi oleh ahli 

dapat diimplementasikan serta dijadikan panduan pelaksanaan program parenting 

class di TK Daarut Tauhid Kota Bandung. 

2) Bagi Orang Tua 

 Pada kegiatan parenting class menyampaikan kepada para orang tua untuk 

terus berusaha menerapkan hasil dari pelaksanaan program parenting class dalam 

memberikan pendidikan anak di rumah, agar peran keluarga sebagai pendidikan 

pertama dan utama bagi anak dapat kembali berfungsi dengan baik dan terciptanya 

sinergi antara keluarga dan lembaga pendidikan. 

3) Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi untuk peneliti selanjunya yaitu:  

a. Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan menguji coba program 

parenting class berbasis nabawiyyah di TK Daarut Tauhid atau lembaga 

pendidikan lainnya yang memiliki kebutuhan sama.  

b. Peneliti selanjutnya dapat merancang program parenting class berbasis 

nabawiyyah di lembaga pendidikan yang serupa atau pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah.  

c. Peneliti selanjutnya dapat meneliti Program Sekolah Ibu di TK Daarut 

Tauhid Kota Bandung.  


