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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan keimanan pada anak usia 

dewasa awal dalam perspektif Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pendidikan keimanan bertujuan mengembangkan kepribadian anak melalui 

landasan iman. Membiasakan melaksanakan rukun Islam dan dasar-dasar syari’at 

lainnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan iman. Dalam pendidikan 

keimanan ini, yang ditanamkan dalam diri anak bukanlah iman yang hanya 

sekedar pengakuan dalam hati (tashdiq) dan pengakuan secara lisan (iqrar) 

semata, namun harus dibuktikan melalui amal perbuatan. Dan sebagai sebuah 

sistem, pendidikan keimanan ini harus memperhatikan berbagai komponennya, 

baik dari segi tujuan, anak didik, metode, maupun materi yang digunakan. 

Komponen komponen tersebut harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

seorang anak agar pendidikan yang dilakukan dapat menuai hasil yang 

diharapkan.

Usia dewasa awal ternyata merupakan rentang waktu yang penuh 

problematika hidup, baik yang berhubungan dengan pendidikan, pasangan hidup, 

perkawinan, jabatan, maupun keuangan. Masa ini memiliki ciri-ciri 

perkembangan tersendiri yang dapat dilihat dari segi fisik, intelektual, emosi, 

sosial, maupun kesadaran beragamanya. Oleh karena itu pendidikan keimanan 

dalam keluarga menjadi sangat penting.

Sebuah kepribadian bukanlah hanya menyangkut fisik dan tingkahlaku 

seseorang yang dapat diamati dariluar semta, tetapi merupakan perpadanan yang 

kompleks anatra berbagai aspek, baik fisik, emosi, sosial, maupun kesadaran 

beragama yang terwujud dalam diri seseorang. Kepribadian ini yerbentuk melalui 

semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserap seoang anaak dalam 

pertumbuhannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kepribadaiaan usia dewasa awal, antara lain faktor hereditas (keturunan), potensi 
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beragama (fitrah), pola asuh orang tua, lingkungan maupum pendidikan agama 

yang diterimanya sejak lahir hingga usia remaja.

Usia dewasa awal dengan berbagai karakteristik yang melingkupinya 

memerlukan strategi khusus dalam menghadapinya. Saat memberikan pendidikan

keimanan pun diperlukan satu pola pendidikan yang tepat bagi perkembangan 

pribadi mereka. Pada prinsipnya, proses pendidikan ini didasarkan pada konsep 

rukun iman, rukun islam dan Ihsan yang dimaknai tidak sekedar pengetahuan 

kognitif dan ibadah ritual semata. Dengan pemahaman ini, maka apapun yang 

dilakukan seseorang mukmin harus bernilai dunia-akhirat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan hal-hal sebagai 

berikut, yaitu:

1. Kepada para orangtua dalam keluarga sebaiknya menanamkan keimanan 

kepada anak-anaknya sejak dini, sebab masa dewasa awal sudah 

mengalami masa pencarian identitas diri yang bvanyak dipengaruhi masa 

kecilnya.

2. Kepada para ahli pendidikan sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip 

ajaran Islam dalam mengembangkan teori pendidikan Islam.




