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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari permasalahan yang peneliti gali, mengenai peranan orang tua 

dalam menanggulangi pergaulan negatif pada siswa MIS Miftahul Huda 1 di 

Lingkungan Masyarakat Pasar Subuh Kota Palangka Raya, maka dapat 

penulis tarik kesimpulan berikut ini :  

1. Beberapa bentuk kenakalan dari pergaulan negatif di lingkungan baik yang 

terjadi di dalam maupun di luar sekolah, yaitu merokok, berkelahi, 

menonton video porno, bolos sekolah, berkata-kata kasar, malas belajar 

dan malas ke masjid / shalat serta mencuri uang orang tua.  

2. Peranan keluarga dalam menanggulangi pergaulan negatif disini dapat 

diketahui dari keluarga yang berusaha memberikan bimbingan anak sesuai 

dengan kemampuan orang tua, meskipun mereka sibuk dengan aktivitas-

aktivitas lainnya. Perhatian yang besar dari orang tua terhadap anak-

anaknya agar selalu menjaga diri dari segala pengaruh pergaulan negatif. 

Hal ini berdasarkan jawaban mayoritas keluarga yang memberi jawaban 

berusaha memberikan bimbingan, nasehat dan perhatian kepada anak. 

3. Bahwa adanya problem keluarga dalam menanggulangi pergaulan negatif 

siswa MIS Miftahul Huda 1 di lingkungan masyarakat pasar subuh, hal ini 

dapat dilihat dari usaha keluarga dalam memberikan bimbingan dalam 

pendidikan anak-anak mereka, problem itu sendiri muncul dari faktor 
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dalam lingkungan keluarga itu sendiri dan beberapa faktor dari luar. 1) 

Faktor internal seperti pekerjaan, masalah ekonomi keluarga, kesadaran 

orang tua, dan pembawaan anak; 2) Faktor eksternal seperti lingkungan 

dan media massa/internet 

4. Adapun bentuk-bentuk atau upaya orang tua yaitu 1) Memasukkan anak ke 

lembaga pendidikan yang berbasis Islam. 2)Memasukkan anak pendidikan 

agama lainnya seperti ke TPA, belajar mengaji privat. 3) Memberikan 

contoh teladan kepada anak. Seperti membiasakan anak berkata-kata 

santun, shalat berjamaah di masjid. 4) Memberikan bimbingan dan nasehat 

kepada anak 5) Membatasi anak menggunakan kendaraan 6) Memberi 

telepon seluler agar mudah mengontrol keberadaan anak dan 7) Meminta 

bantuan pihak lain agar mengawasi pergaulan anak di luar sekolah  

B. Saran  

Berdasarkan pada hasil studi penelitian tentang peranan orang tua 

dalam menanggulangi pergaulan negatif pada siswa MIS Miftahul Huda 1 di 

lingkungan masyarakat Pasar Subuh Kota Palangka Raya, akhirnya penulis 

memberikan beberapa saran penting yang ditunjukkan kepada semua pihak 

dan masyarakat dalam rangka memberikan membimbing kepada anak-anak 

mereka. 

1. Orang tua hendaknya lebih mementingkan pendidikan, aktifitas ibadah 

serta intensitas bimbingan kepada anak dibanding dengan rutinitas bekerja. 

Agar pelaksanaan beribadah pada anak di lingkungan pasar subuh dapat 
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optimal, serta dapat mencetak generasi muda yang berakhlak baik dan taat 

beragama.  

2. Bagi para orang tua, hendaknya tidak terlalu memanjakan ataupun terlalu 

keras dalam mendidik anak. Diharapkan selalu berusaha mencari metode-

metode yang lebih efektif dan mencari pedoman-pedoman pendidikan 

yang berpengaruh dalam upaya mempersiapkan anak secara mental, moral, 

spiritual, dan sosial sehingga anak tersebut mampu meraih puncak 

kesempurnaan, kedewasaan dan kematangan berpikir. Mendidik anak 

sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya serta membina sosialisasi 

anak. 

3. Bagi orang tua hendaknya jangan terpengaruh oleh kebiasaan masyarakat 

sekitar mengenai tingkah laku dalam mendidik anak, dan ada baiknya 

kebiasaan tersebut dihilangkan  

4. Bagi anak agar selalu mentaati apa-apa yang baik yang diperintahkan oleh 

orang tua agar menjadi anak yang berbakti kepada  orang tua dan menjadi 

anak yang shaleh dan shalehah. 

 


