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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab 

yang terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam pendidikan akhlak anak yang terlibat narkoba di 

Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. 

Dilihat dari beberapa peranan yang dilakukan orang tua sebagai pendidik / 

pembimbing dalam memberikan pembinaan akhlak terhadap anaknya, 

akan tetapi anak terkadang tidak menurut kepada orang tuanya, sehingga 

pembinaan orang tua masih dikatakan kurang berjalan dengan baik. 

Sebagai contoh teladan, sebagian orang tua masih kurang dalam 

memberikan tauladan terhadap anaknya, misalnya dalam hal mengajak 

anak untuk shalat sebagian orang tua Cuma bisa mengajak anaknya dalam 

shalat jumat dan magrib saja. Memberikan pengawasan, dalam 

memberikan pengawasan terhadap anaknya, karena orang tua sering 

mengawasi anaknya ketika anak masih bisa diawasi oleh orang tua 

mereka. Dan pemberi nasehat, setiap orang tua selalu memberikan nasehat 

terhadap anaknya, baik itu pada saat anaknya berbuat salah maupun 

anaknya tidak salah, karena memberikan nasehat itu merupakan hal yang 

sangat penting bagi setiap orang tua. Dari semua kegiatan yang dilakukan 

orang tua dapat dinilai cukup baik sebagai peran orang tua dalam 
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pendidikan akhlak anak yang terlibat narkoba di Kelurahan Ulu Benteng 

Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi orang tua dalam pendidikan akhlak 

anak yang mengkonsumsi narkoba (miras) ini dapat di kategorikan cukup 

baik dalam membina akhlak anak yaitu: 

a. Latar belakang pendidikan orang tua, jika dilihat dari segi pendidikan 

para orang tua maka dapat dikatakan bahwa taraf pendidikan mereka 

masih rendah, dikarenakan mayoritas para orang tua hanya 

berpendidikan SLTA / sederajat. Namun, sebagian dari orang tua 

masih ada yang berpendidikan rendah seperti SD, tetapi mereka dapat 

mengatasinya dengan pendidikan informal yang bersifat keagamaan. 

b. Ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, 

dikarenakan sebagian dari orang tua masih ada dari segi ekonominya 

yang kurang memadai, dikarenakan dari penghasilan setiap orang tua 

tidak sama. Oleh karena itu sebagian dari orang tua yang profesinya 

sebagai petani, mereka menutupi kebutuhan sehari-hari dengan 

berbagai macam pekerjaan seperti nelayan, buruh bangunan dan 

sebagainya. 

c. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pembinaan akhlak 

anak. Karena dalam keluarga, anak diberikan bimbingan serta 

pembiasaan tingkah laku yang baik, Di sekolah anak mendapatkan 

contoh teladan dari guru-gurunya. Dan di lingkungan masyarakat tidak 

hanya orang tua yang memberikan Pembinaan akhlak terhadap 
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anaknnya, tetapi anak juga mendapatkan tambahan pengetahuan dalam 

pembinaan akhlak. 

 

B. Saran-Saran 

Untuk lebih meningkatkan peranan orang tua dalam pendidikan akhlak 

anak yang mengkonsumsi narkoba (miras) di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan 

Marabahan Kabupaten Barito Kuala, penulis ingin mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya sebagai orang tua dalam pembinaan akhlak, yang paling utama 

ialah pembinaan akhlak orang tuanya terlebih dahulu yang dibina agar 

menjadi lebih baik, sehingga orang tua lebih mudah untuk mencontohkan 

kepada anaknnya. 

2. Diharapkan kepada orang tua lebih meningkatkan lagi peranannya dalam 

mendidik anaknya dan tetap memberikan contoh yang baik, supaya kelak 

menjadi kebiasaan tanpa dorongan orang lain dengan kesadaran diri 

sendiri mengerjakan apa yang di perintahakan dan dianjurkan dalam 

agama Islam berdasarkan Alquran dan Al-hadits. 

3. Diharapkan kepada orang tua selalu mengikuti kegiatan keagamaan agar 

pengetahuan agama yang dimiliki makin bertambah serta pelaksanaan dan 

pengamalan terhadap ajaran agama lebih meningkat dalam pembinaan 

akhlak 

4. Diharapkan kepada seluruh orang tua agar lebih menekankan dan 

meningkatkan kualitas pembinaan akhlak kepada anak, agar anak dapat 
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terealisasi dalam kehidupannya sehari-hari, karena pembinaan akhlak itu 

sangatlah penting 

5. Di sarankan kepada orang tua sesibuk apapun dalam bekerja hendaklah 

mengoptimalkan waktu dalam membina akhlak anaknya. 

6. Bagi orang tua yang lingkungan masyarakatnya sudah mendukung, 

tetaplah selalu memperhatikan dan memberikan pengawasan terhadap 

pergaulan dan tingkah laku anak, agar anak tidak salah dalam memilih 

teman bergaulnya. 

7. Kepada ulama dan tokoh masyarakat, hendaklah berkerja sama dan 

meningkatkan tali silaturrahmi dengan para warganya dalam rangka 

menciptakan suasana yang agamis, dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan keagamaan atau pengajian-pengajian yang lebih ditingatkan lagi 

dan selalu melakukan kerjasama yang baik dan harmonis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


