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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan tentang implementasi Pendidikan islam dalam keluarga militer yang 

dilaksanakan oleh ketiga keluarga militer ini sudah sesuai dengan cita-cita Pendidikan dalam 

keluarga walaupun pada intinya bentuk Pendidikan yang dilakukan tidak mencirikan nuansa 

islam seperti halnya keluarga islami akan tetapi banyak sedikitnya ketiga keluarga ini sudah 

melaksanakan Pendidikan semaksimal dan sebagai mana mestinya. Adapun Pendidikan yang 

diberlakukan oleh ketiga keluarga ini mempunyai penekanan dalam segi yang berbeda beda 

seperti penekanan dengan pembiasaan, pendekatan emosional dengan anak, penekanan dalam 

segi disiplin. Keberagaman dalam bentuk penekanan pelaksanaan Pendidikan islam dalam 

keluarga militer karena basic dari ayahnya yang merupakan anggota TNI dan mempunyai 

pandangan masing-masing dalam menentukan Pendidikan yang diberlakukan dalam 

keluarganya. Adapun kesimpulan lainnya diantaranya: 

1. Faktor penghambat Pendidikan islam dalam keluarga militer yang terjadi dalam 

ketiga keluarga juga beragam, selama melaksanakan selalu saja ada gangguan seperti 

gangguan dengan waktu yang dipunya anak dan orang tua, kebebasan dalam 

penggunaan gadget sehingga membuat anak-anak merasa nyaman dan bisa 

mengakses apa yang ia lihat lewat jaringan internet di dalam gadget dan tidak 

menyaringnya. 

2. Faktor pendukung Pendidikan Islam dalam ketiga keluarga militer diantaranya 

adanya peran dari tetangga, kerabat dekat keluarga tersebut, Pendidikan militer yang 

dipunya, peran masjid sebagai pusat Pendidikan dan lingkungan yang memadai dan 

kedekatan antara anak dengan ayah dan ibu sebagai orang tua dalam keluarga. 

3. Hasil dari Pendidikan islam dalam keluarga militer akan diraih ketika melalui 

beberapa proses yang dilaluinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya 

akan didapat. Hasil disini bukan dalam bentuk prestasi akan tetapi lebih kepada 

kebanggaan yang diterima oleh orang tua atas apa yang diupayakannya selama ini. 

Seperti contoh dalam keluarga militer Kapten Iwan merasa puas dengan apa yang ia 

tanam bersama dengan istrinya sebagai ibu dari anak bahwa ketegasannya selama 

ini membuat ia menjadi terbiasa dengan lingkup Pendidikan yang digalakan dalam 
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keluarganya. Selanjutnya Keluarga Sertu Zisva yang senangnya yang mampu 

mengikuti apa yang diperintahkannya, dan terakhir sertu Dairobi yang senang 

anaknya sebagian sudah mampu disiplin terhadap waktu dan ibadah. 

1.2 Implikasi 

Pada penelitian kali ini didapatkan bahwa pelaksanaan Pendidikan islam di dalam 

ketiga keluarga militer dilakukan itu wajib sekali dilakukan dengan berbagai macam cara 

yang dilakukan agar anak mampu menyerap apa yang diperintahkan oleh orang tua dan 

agama. pelaksanaan Pendidikan islam oleh keluarga satu dan keluarga lainnya 

mempunyai cara tersendiri mulai dari menasehati, mendidik, pembiasaan terhadap anak 

keluarga pasti mempunyai rencana yang menurutnya tepat. Dengan dilakukannya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran bagi keluarga militer lainnya 

agar mendapatkan referensi dari ketiga keluarga ini dalam melaksanakan Pendidikan 

islam pada keluarga dengan latar belakang militer dan juga diharapkan mampu 

memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.  

1.3 Rekomendasi 

Setelah ditarik kesimpulan tentang Implementasi Pendidikan islam dalam 

keluarga militer terhadap pembelajaran PAI. Maka peneliti mengajukan beberapa 

rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan kesadaran 

bagi orang tua untuk memberikan Pendidikan nilai nilai islam kepada anak dalam 

keluarga militer. Diantaranya: 

1. Untuk Pusat Pendidikan Polisi Militer Cimahi 

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan Pendidikan islam dalam keluarga 

militer sudah sepatutnya pihak teratas memberikan penyuluhan kepada anggota TNI 

lainnya tentang keluarga agar memberikan pengetahuan tentang mengelola keluarga 

terkhususnya dalam memberikan Pendidikan islam  kepada anak dalam keluarga. 

2. Untuk orang tua 

Diharapkan untuk orang tua mampu mengupayakan yang terbaik bagi anak dalam 

segi memberikan Pendidikan baik itu dalam segi pembiasaan dan contoh disiplin 

kepada anak. Pendidikan anak akan bisa mudah dicontoh anak dengan melakukan 

pembiasaan sejak kecilnya. 

 


