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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A.Kesimpulan  

1. Kegiatan keagamaan yayasan Al-Ajyb di Kota Banjarmasin terdiri dari 

4 aspek yaitu kegiatan pembelajaran (ta’lim) berupa majelis malam 

Selasa, majelis malam Jum’at, dan kegiatan Jum’at sore. kegiatan sosial 

keagamaan berupa Jum’at bersih, kegiatan Sabtu malam, kegiatan hari 

Rabu dan pembangunan pondok pesantren anak jalanan. Kegiatan 

ekonomi dalam bentuk muamalah berupa pembelajaran jual beli Islam 

dan usaha bengkel Manuntung. Kegiatan seni berupa sekolah musik 

anak jalanan dan seni maulid habsyi dan  

2. Dampak yang dirasakan Dampak keberagamaan yang dirasakan anak 

jalanan adalah segi ritual, setelah bergabung mereka mengetahui 

bagaimana ibadah yang baik dan benar meski pengamalannya belum 

sempurna. Dampak kepribadian dengan kegiatan keagamaan anak 

jalanan berproses menjadi lebih baik dengan mengubah kepribadian 

mereka dimulai dari ucapan yang tidak kasar, menghormati orang lain, 

menjauhi hal yang tidak baik dan tidak melakukan kriminal. 

3. Pandangan masyarakat terhadap anak jalanan yang sudah dibina 

Yayasan Al-Ajyb. Ada 2 pandangan mengenai anak jalanan yang 

dibina, ada yang berpendapat mengalami perubahan dan ada yang 

berpendapat anak jalanan tidak mengalami perubahan.  
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B. Rekomendasi  

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan ada juga kelebihan, 

kiranya ada beberapa saran yang perlu disampaikan oleh peneliti, antara 

lain : 

1. Untuk masyarakat umum, setelah membaca skripsi penelitian ini 

kiranya bisa merubah pandangan negatif terhadap anak jalanan serta 

lebih peduli peka terhadap anak jalanan maupun orang yang berada 

di bawah garis kemiskinan. Dari penelitian ini dapat diambil pelajaran 

bahwa tidak semua orang yang berpenampilan kumuh dan tidak 

berpendidikan tidak bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dari 

segi keagamaan dan etika. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya 

dari luarnya saja tapi nilai lah seseorang dari berbagai aspek 

kehidupan bukan menilai dari satu aspek yang terlihat oleh satu sisi 

mata. 

2. Untuk para mahasiswa yang nantinya mungkin akan meneliti di 

yayasan Al-Ajyb, kalian bukan hanya meneliti saja namun bantu 

yayasan ini agar lebih maju dan lebih berkembang dalam 

mewujudkan visi dan misi yayasan. Selalu ikut serta dalam kegiatan 

yang di adakan yayasan. Penelitian mendapatkan bonus tambahan 

berupa pelajaran hidup yang sangat mendalam sehingga sangat 

memotivasi peneliti untuk terus berjuang menjalani kehidupan. 

 

 


