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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terhadap upaya bimbingan Agama 

Islam melalui pembiasaan menulis di Panti Asuhan Al Kasyaf Bandung, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Program yang ada di Panti Asuhan Al Kasyaf lebih mengedepankan 

tentang menulis buku. Selain itu juga mereka diberikan bimbingan 

ahklak, dan target dalam menulis di Panti Asuhan Al Kasyaf yaitu 

mengamalkan ilmu dengan mengamalkan ilmu maka akan membantu 

memperkuat keimanan, menunjuki kita akan ilmu-ilmu yang belum 

diketahui dan dengan mengamalkan ilmu bisa mengamalkan lagi 

kepada orang lain, dan  mengabadikan jadi diri dan mengabadikan 

penulis dengan hasil tulisannya dan dapat membagi ilmu juga bisa 

menginspirasi 

2. Proses dalam bimbingan Agama Islam melelui beberapa tahap-tahapan 

yaitu: tahap persiapan, tahap awal, tahap kedua, tahap menangkap ide 

tahap menangkap ide dalam tulisan, tahap mengakhiri tulisan, tahap 

memperbaiki tulisan, tahap menerbitkan tulisan, serta tahap 

mengembangkan tulisan. Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut 

maka buku yang dihasilkan akan lebih bagu dan berkualitas. 

3. Hasil dari bimbingan Agama Islam melalui pembiasan menulis yang 

dilaksanakan di Panti Asuhan Al Kasyaf merupakan program yang 
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tidak dimiliki oleh yayasan lain, kegiatan yang dilaksanakan seperti 

halnya disekolah. Pengaruh setelah diberikan bimbingan Agama Islam 

memiliki pengaruh yang cukup besar, terhadap menulis maupun 

perilaku mereka sehari-hari. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk pihak Panti Asuhan, Setelah melaksanakan penelitian serta 

mengamati langsung pelasakasanaan kegiatan bimbingan Agama Islam 

memalui pembiasaan menulis di Panti Asuhan Al Kasyaf untuk saran 

prasarana cukup baik namun akan leebih baik lagi jika dilengkapi dan 

diperbaiki lagi, seperti ruang kelas, dan peralatan  yang dapat 

mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, seperti meja untuk 

belajar, maupun media pembelajaran. Karena dengan sarana prasarana 

yang lengkap dan dalam kondisi baik akan membuat anak menjadi lebih 

nyaman lagi dalam belajar. 

2. Untuk jurusan Bimbingan Konseling Islam, memberikan bantuan baik 

di dana maupun materi bimbingan konseling Islam pada anak-anak 

yang ada di panti Al Kasyaf, sehingga dapat memperdalam bimbingan 

agama nya. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya mengusahakan untuk 

mempublish atau mencari penerbit untuk tulisan yang sudah dibuat oleh 

anak-anak di Panti Asuhan Al Kasyaf, sehingga anak-anak yang sudah 
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mengahasilkan karya menulis lebih bersemangat lagi dalam 

mengembangkan tulisannya dan memberikan konseling untuk anak-

anak di Panti Al Kasyaf. Dengan hasil dari bimbingan Agama Islam 

melalui pembiasaan menulis merupakan cara yang efektif untuk 

meningkatkan ketaatan keberagamaan.  


