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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tentang 

pengembangan pembelajaran Agama Islam melalui bermain pada anak ank usia 

dini di TKIT Nurul Islam, dengan ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Proses perencanaan pembelajaran Agama Islam melalui bermain pada anak 

usia dini di TKIT Nurul Islam telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah  

perencanaan pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Proses 

perencanan  melalui tahap penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan materi 

materi, jadual  kegiatan pembelajaran, dan telah langkah-langkah penyusunan 

kegiatan pembelajaran berupa pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), 

Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan harian (SKH).  

2. Proses pelaksanaan pembelajaran Agama Islam melalui bermain yang 

dilaksanakan di TKIT Nurul Islam sesuai dengan prinsip-prinsip 

perkembangan anak, hal tersebut nampak pada pengembangan aspek spiritual 

yakni dengan membiasakan sejak kecil berlatih sholat, dan berdo'a, dan 

mengamalkan do'a tersebut secara nyata, seperti berdo'a sebelum makan, 

masuk kamar mandi dan keluar, mau tidur, dan sebagainya. Sedangkan jenis 

permainan yang digunakan berupa ; permainan dolanan, permainan beberan, 

permainan tepuk, lagu anak-anak islami, cerita islami dan bermain dengan 
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benda-benda. Telah menggunakan media dalam pembelajaran dan ustadzah 

bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

3. Pembelajaran Agama Islam melalui bermain pada anak usia dini di TKIT 

Nurul Islam telah berhasil mengoptimalkan aspek perkembangan moral 

Agama anak. Dibuktikan dari hasil laporan evaluasi yang diberikan lembaga 

kepada orang tua siswa menunjukkan aspek perkembangan moral Agama anak 

95 % siswa sudah berkembang dengan baik dan 5 % belum berkembang 

dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan laporan orang tua siswa adanya 

peningkatan yang signifikan pada aspek perkembangan moral Agama anak 

dirumah.  Penilaian dilakukan oleh wali kelas, ustadzah dan wali siswa dengan 

menggunakan instrumen yang disiapkan oleh lembaga. 

 
B. Rekomendasi Penelitian 

Dari hasil penelitian tentang pembelajaan Agama Islam melalui bermain 

pada anak usia dini di TKIT Nurul Islam, peneliti dapat memberikan rekomendasi 

sebagai berikut : 

 
1. Kepala Sekolah 

Masih perlu dilakukan peningkatan kompetesi guru utamanya dalam 

melaksanakan pembelajaran melalui bermain. Dari  hasil observasi masih 

ditemukan ustadzah yang belum maksimal dapat  menguasai kelas dan materi 

permainan yang disampaikan. Penyediaan dan penggunaan media pembelajaran 

masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Hibana 

dan Rahman (2005: 50) mengemukakan media dan sarana,  perlu dipilih yang 
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memudahkan dan memancing anak untuk aktif terlibat, aman dan menyenangkan. 

Sistem evaluasi yang sudah ada seyogyanya didesain agar lebih natural, Marimba 

dan Rahman (2005:50) mengemukakan bahwa sistem evaluasi yang digunakan 

pada anak usia dini, lebih bersifat natura, alamiah. Anak melaksanakan secara 

alamiah dan pendidik mengamati dan memberikan penilaian. 

 
2. Lembaga TK Sekitar 

Pembelajaran Agama Islam melalui bermain merupakan salah satu alternatif 

dalam upaya mengoptimalisasikan perkembangan aspek moral Agama anak usia 

dini. Dengan bermain anak-anak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan 

imajinasi dan kreatifitas berfikirnya dan anak merangsang daya cipta dan berfikir 

ktitis. Pembelajaran melalui bermain juga merupakan salah satu teknik 

pembelajaran yang berkesan pada anak-anak. Melalui teknik ini juga akan 

mendatangkan kegembiraan dan kepuasan bagi mereka dalam suatu pembelajaran 

yang disampaikan. Oleh karena itu pembelajaran melalui bermain merupakan 

metode terbaik yang dapat diterapkan pada anak usia dini. Sehubungan dengan 

tersebut, maka peneliti merekomendasikan kepada lembaga TK sekitar hendaknya 

menggunakan pendekatan metode belajar melalui bermain utamanya dalam 

pembelajaran materi Agama Islam. 

 
3. Pemerintah 

Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam 

pembelajaran melaui bermain, maka seyogyanya pemerintah mengadakan 

pelatihan pendekatan pembelajaran melalui bermain. Hal ini disebabkan masih 
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kurangnya sumberdaya manusia (pendidikan TK) yang memahami dan menguasai 

pembelajaran melalui bermain. Pelatihan kompetensi ini meliputi; (1) kemampuan 

guru dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran, dan (2) 

memonitor dan mengevaluasi proses pembalajaran. Jamaris (2006:184)  

mengemukakan keahlian guru TK mencakup berbagai kemampuan dalam 

melaksanakan kompetesi sebagai guru. Kompetensi tersebut meliputi. 

a. Kemampuan merencanakan dan mengelola proses pembelajaran. 

b. Memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran. 

 
4. Peneliti Berikutnya 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pembelajaran melalui bermain 

merupakan pendekatan pembelajaran yang paling cocok dengan karakteristik anak 

usia dini.  Peneliti menfokuskan pada pembelajaran Agama Islam pada anak usia 

dini utamanya pada aspek perkembangan moral agama anak, sehingga untuk 

materi pengembangan lainnya seperti bahasa, sosial emisonal dan lain-lain masih 

perlu untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan kepada peneliti 

berikutnya seyogyanya untuk melakukan penelitian pembelajaran melalui bermain 

pada aspek perkembangan yang lain. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk 

penelitian dalam aspek yang lebih luas.  


