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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural 

pada Anak Asuh di SOS Children’s Village Semarang yaitu: 

Pertama: Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural yang di 

Implementasikan pada Anak Asuh di SOS Children’s Village Semarang yaitu 

meliputi: Kerukunan, Toleransi, Persaudaraan, Saling menyayangi, Saling 

menghormati, Menghargai, Sopan santun, Peduli satu sama lain, Keadilan, 

Kerjasama, Musyawarah dll.  

Kedua: Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural pada 

Anak Asuh di SOS Children’s Village Samarang, dilakukan dengan cara 

saling menasehati, memberi contoh secara langsung melalui kehidupan 

sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural di 

lingkungan SOS Children’s Village Semarang, serta penanaman itu juga 

dilakukan melalui media kesenian untuk menyampaikan nilai-nilai 

keagamaan dan nilai-nilai pendidikan yang lainnya. 

Ketiga: Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Nilai-nilai 

Pendidikan Islam Multikultural yaitu: 

1. Faktor Pendukung 

a. Lingkungan SOS Children’s Village Semarang yang multikultural 

b. Pengasuhan 24 jam dengan penuh perhatian 

c. Konsep kakak adik yang sangat melekat 

d. Dialog /pertemuan rutin dalam setiap kegiatan 

e. Hubungan sosial yang baik antar sesama warga SOS 

f. Evaluasi secara terus menerus 

2. Faktor Penghambat 

a. Mengedepankan ego satu sama lain 
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B. Saran 

Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural pada Anak 

Asuh di SOS Children’s Village Semarang agar semakin tertanam pada anak 

asuh dengan baik maka perlu ditingkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang 

bernuansa kerukunan antar sesama, kepedulian antar sesama dan perlu 

dihidupkanya kembali kegiatan yang dulu menjadi kearifan lokal di SOS 

Children’s Village Semarang. 

 

C. Kata Penutup 

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan 

kenikmatan berupa petunjuk hidup yaitu Al-Qur’an yang menyejukkan hati 

dan menentramkan jiwa, kenikamatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan meskipun penulis sudah 

berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuan penulis. 

Oleh karena itu, alangkah bijaknya apabila ada saran dan kritik yang 

membangun dari seluruh pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Sebagai 

penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, serta 

penulis berdo’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


