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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan fokus masalah terkait kondisi lingkungan 

dalam mendukung pengembangan karakter islami anak, upaya guru dalam 

membantu pengembangan karakter Islami anak usia dini di TK Khas 

Daarut Tauhiid Bandung, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai 

berikut: 

1. Kondisi lingkungan TK Khas Daarut Tauhiid sudah cukup 

mengakomodasi dalam mengembangkan empat pilar karakter Islami 

(akhlak), yaitu terkait dengan akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada 

Rasulullah Saw, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada 

lingkungan. Struktur kondisi lingkungan yang mendukung tersebut 

meliputi: (a)  Segi pembagian struktur ruang di TK Khas Daarut 

Tauhiid; (b) Kondisi lingkungan di sekitar TK Khas Daarut Tauhid 

memiliki posisi strategis sebagai struktur pendukung dalam 

memperkuat pengembangan nilai-nilai karakter Islami; (c) Struktur 

ruang sosial yang terbentuk dalam proses panjang di Pesantren Daarut 

Tauhiid yang menampakkan implementasi moral (moral acting) atas 

sistem pengetahuan etis dan estetis dalam memperkuat budaya religius 

di TK Khas Daarut Tauhiid. 
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2. Upaya bimbingan yang dilakukan guru dalam pengembangan karakter 

Islami di TK Khas Daarut Tauhiid menampakkan struktur ekologis 

yang kuat. Hal ini dapat dicermati melalui tiga struktur yang saling 

terkait:  

a. Struktur peluang, yaitu diwujudkan dalam bentuk perangkat 

tugas, jenis dan berbagai bentuk kegiatan yang sesuai kebutuhan 

anak sehingga memungkinkan anak-anak mempelajari, 

menghayati dan menumbuhkan rasa senang  terhadap nilai-nilai 

Islam. 

b. Struktur pendukung, yaitu perangkat sumber (resources) dan 

pemanfaatan dukungan konteks yang sejalan dengan nilai-nilai 

karakter Islami.  

c. Struktur penghargaan, yaitu pemberian balikan yang 

memperkuat struktur kognitif, sikap atau perilaku baru (moral 

knowing, moral feeling dan moral acting) yang selaras dengan 

sistem nilai karakter Islami. 
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B. Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat 

diuraikan berdasarkan pengalaman dalam proses penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Pembimbing perlu kiranya memperhatikan beberapa 

rekomendasi antara lain: 

a. Hendaknya para guru menyeimbangkan antara upaya penguatan 

peluang (berupa jenis dan bentuk kegiatan), struktur dukungan 

(berupa keteladanan, penyesuaian konteks dan pelibatan orang tua), 

hingga struktur penghargaan (pemberian balikan) sebagai suatu 

komponen yang saling terkait dalam bingkai bimbingan untuk 

mengembangkan karakter Islami.  

b. Hendaknya para guru lebih memperbanyak pola-pola pemberian 

penghargaan yang menarik dan mengesankan bagi anak dengan 

tetap berpinsip bahwa pada setiap anak dalam fitrahnya adalah 

hebat (juara), sehingga jangan sampai ada anak yang tidak 

mendapatkan penghargaan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Penting kiranya untuk melakukan penelitian experimen terkait 

dengan bimbingan ekologis dalam mengembangkan karakter 

Islami untuk memnyempurnakan penelitian studi kasus pada topik 

yang sama 
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b. Perlu kiranya untuk melakukan penelitian perbandingan pada dua 

sekolah atau lebih terkait bimbingan ekologis untuk 

mengembangkan karakter anak sehingga dapat menemukan 

keragaman struktur peluang, struktur dukungan dan struktur 

penghargaan yang saling memperkaya.  

 

 

 


