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BAB V 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian ,Analisa dan pembahasan atas dasar data 

yang di himpun tentang Optimalisasi Pendidikan Agama Islam Melalui 

Sinergitas Antara Pendidikan Keluarga dan Masyarakat  Desa Purwodadi Dalam 

Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan., maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

        1.Optimalisasi Pendidikan Islam melalui sinergitas pendidikan 

keluarga dan masyarakat di desa Purwodadi dalam Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah konsep pendidikan yang 

didasarkan pada Setiap keluarga dan Masyarakat yangs mempunyai pengaruh di 

dalam perkembangan pendidikan agama islam, peran dari  setiap keluaraga 

menjadi sangat dominan dalam menciptakan situasi yang rukun dan damai.di 

masyarakat sehingga optimalisasi pendidikan islam di tinggkat keluarga di 

harapkan dapat mewujudkan perkembangan islam di masyarakat pada umum 

       2.Pendidikan keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan 

semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu dan anak-anak. namun yang lebih 

penting adalah pendidikan itu wajib diberikan orang tua  kepada anak-anaknya di 

setiap keluarga dan masyarakat di dalam upaya mencapai sinergitas pendidikan 
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Islam di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung 

Selatan.  

                       Masyarakat yang islami sangat berpengaruh dalam lingkup 

keluarga mereka harus menjadi teladan untuk anggota keluarganya yang harus 

memiliki tanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya dengan 

kemampuan orang tua akan menjadi  faktor pendukung yang kuat di lingkungan 

keluaraga Menerapkan pelaksanaan ibadah diawali dengan mendampingi anak-

anaknya dalam belajar ilmu agama. Contoh menghormati orang yang lebih tua  

berakhlak mulia,dengan di ajarkan sopan santun di tingkat keluarga.sehingga 

Optimalisasi Pendidikan Islam di Desa Purwodadi Dalam akan terwujud.  

B.     Rekomendasi dan Saran . 

 1. Rekomendasi. 

a. Sugino,S.Pd.  Kepala Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung 

Sari Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa Pendidikan Agama  Islam di Desa 

Purwodadi Dalam semua mengacu kepada latar belakang dari Keluarga.  

Pendidikan Islam pada masyarakat yang baik akan di awali dari Keluarga yang 

baik yang di dasari dengan Norma-norma Agama. 

     b. Slamet Hidayat. Tokoh Agama Desa Purwodadi Dalam Kecamatan 

Tanjung Sari . bahwa Orang tua merupakan orang pertama yang mengajarkan 

banyak hal kepada anak-anaknya dalam berbagai masalah kehidupan,Pendidikan 

Agama dan moral yang di awali dari keluarga akan sangat berpengaruh besar 

dalam kehidupan masyarakat, sehingga Optimalisasi Pendidikan Islam akan 

Terwujud. 
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   c. Poniran .Tokoh Masyarakat Desa Purwodadi Dalam Kecamatan 

Tanjung Sari Kabupaten Lampung  Selatan, Masalah Pendidikan Islam yang 

sering terjadi di dalam masyarakat, apabila lingkungan yang tidak seimbang 

antara Pendidikan Islamnya hanya minoritas saja.sedangkan mayoritas 

masyarakatnya kurang mengabaikan akan Pendidikan Islam sehingga 

Optimalisasi Pendidikan Islam akan sulit  di wujudkan dan sebaliknya apabila 

lingkungan yang nyaman  dalam keluarga dan masyarakat di sekitar nya maka 

sinergitas pendidikan Islam akan tercapai.   

    2. Saran 

                        Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan dalam Penelitian 

ini ada beberapa saran yang di harapkan dalam Optimalisasi Pendidikan Agama 

Islam di tingkat Keluarga dan Masyarakat di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan 

Tanjung Sari yaitu : 

a. Diharapkan setiap keluarga menerapkan  pelaksanaan Ibadah 

diawali  dari  Peranan Orang tua  yang akan menjadi tolak ukur 

dalam Perkembangan Agama Islam di tingkat keluarga. 

b. Sangat di harapakan Masyarakat yang islami sangat berpengaruh 

dalam   lingkungan keluarga mereka harus menjadi teladan untuk 

anggota keluarganya, sehingga Optimalisasi Pendidikan Islam 

dapat bersinergikarena peranan dari keluarga  dan masyarakat  

yang harus memiliki tanggung jawab dalam menciptakan suasana 

yang harmonis, religi . 

c.Pendidikan islam kepada anak-anak di awali sejak dini karena 

Karakter 
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setiap anak akan terbentuk melalui proses Pembelajaran yang 

Optimal  baik di dalam Keluarga dan Masyarakat yang Islami, 

membuat mereka kelak akan menjadi Pribadi Muslim yang tangguh 

karena sejak awal di berikan pondasi ilmu Agama yang cukup 

sebagai bekal kelak mereka menjadi bagian dari keluarga dan 

masyarakat di mana mereka akan tinggal. 
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