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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Lembaga Sosial Syiar 

Jalanan dalam Pendidikan Agama dikalangan Anak Jalanan Banjarmasin (Studi 

Pada Lembaga Syiar Miftahul Ihsan Kota Banjarmasin), adalah: 

1. Pengajaran  

a. Pengajaran Alquran, mengajarakan Alquran dengan metode 

 tradisional. Yaitu mengenal dan menghafal huruf hijaiyah. Perlu 

mengajarkan baca Alquran 

b. Pengajaran Ibadah, terutama mengajarkan tentang wudhu dan shalat. 

c. Pengajaran Akhlak, umumnya dengan metode kisah. 

2. Pembimbingan  

a. Pembimbingan Membaca Alquran, membimbing membaca huruf-

huruf hiajiyah dengan tepat. 

b. Pembimbingan Ibadah, diberikan bimbingan dengan memberikan 

praktik langsung tentang tata cara berwudhu dan shalat. 

c. Pembimbingan Akhlak, dengan menggunakan metode kisah. 

3. Pembinaan  

a. Pembinaan Membaca Alquran (Mengaji), mulai mengenalkan huruf-

huruf hijaiyah (Iqra), kemudian mengajarkan cara-cara mengucapkan 

huruf-huruf mengajarkan cara-cara mengucapkan huruf-huruf 

(makharijul huruf). Hingga menyatukan huruf-huruf menjadi suatu 
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huruf yang dapat disambung sesuai ketentuan seperti yang ada didalam 

Alquran. 

b. Pembinaan Ibadah, dilakukan secara terus-menerus yaitu dengan 

memberikan materi tentang rukun-rukun dalam berwudhu dan 

sekaligus memperagakan tata cara berwudhu. Begitu juga dengan 

shalat. 

c. Pembinaan Akhlak, dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan dan 

disiplin. Terutama melalui pembiasaan bahwa apabila ada anak-anak 

didiknya yang melakukan kesalahan seperti mabuk, maka akan 

diberikan nasehat dan mengisahkan sejarah sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad Saw tentang bahaya mabuk-mabukan. 

 
B. Saran-saran 

1. Kepada Para anak jalalan 

Ibarat pepatah  “Experience Is The Best Teacher” Pengalaman adalah 

Guru Yang Paling Baik”. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin.  Jadikan 

hasil pembelajaran terutama keagamaan sebagai kekuatan awal dalam menata 

kehidupan yang lebih baik. 

2. Bagi Pengurus Syiar Jalanan Miftahul Ihsan  

Kegiatan pendidikan keagamaan yang selama ini telah dan sedang 

dilakukan terhadap anak jalanan di Jl. Pangeran Antasari ini agar terus lebih 

ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, dengan harapan apa yang  menjadi Visi 

Misi dari Lembaga Syiar Jalanan Miftahul Ihsan dapat lebih cepat tercapai. 
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Semoga ketulusan anda dalam bekerja dapat memotivasi anak jalanan untuk dapat 

dengan mudah  mengikuti pada setiap programnya. 

3. Pihak Terkait 

Kepada pihak-pihak terkait; Dinas sosial, masyarakat sekitar dan yang 

lainnya agar terus menjaga kemitraan yang selama ini telah berjalan baik sehingga 

terwujudnya suasana kondusif dalam proses pelaksanaan pendidikan Keagamaan 

di Lingkungan Lembaga Syiar Jalanan Miftahul Ihsan. 


