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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan uraian diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor- faktor yang bisa diketahui mengenai pengidap kleptomania ,karena 

adanya kekacauan psikoneurotis dengan adanya kecemasan-kecemasan yang 

berkaitan dengan fikiran yang tidak terkendalikan dan implus-

implus/dorongan-dorongan repetitive untuk melakukan suatu perbuatan 

mencuri. karena keinginan-keinginan yang di tekan atau kebiasaan mengoleksi 

barang. Kurangnya perhatian orang tua juga menyebabkan anak melakukan 

tindakan mencuri karena ia merasa di abaikan, kurangnya kasih sayang orang 

tua sehingga dengan mencuri  untuk mencari perhatian dari orang tuanya. Dan 

lama-kelamaan mencuri menjadi kebiasaan anak yang menjadikan anak 

kleptomania. 

2. Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam menangani kasus 

kleptomania pada siswa di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang adalah 

suatu rangkaian kegiatan penyampaian, penyembuhan, dan pemberian nasehat 

yang Islami oleh Guru BK/ psikolog yang berkerja sama dengan wali kelas 

dan guru agama untuk membantu menyelesaikan masalah pada siswa dengan 

bimbingan konseling Islam dan treatment/ terapi yang di berikan berupa sholat 

berjamaah, dzikir asmaulkhusna, doa bersama dan terapi taubat. Semuanya 
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disampaikan dengan secara langsung kepada siswa dengan berdialog, Tanya 

jawab, dan dengan persuasive. 

 
5.2.  Saran-Saran 

Agar pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling Islam dapat 

mencapai target yang maksimal, maka penulis akan memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Kepada pembimbing supaya lebih sabar dalam menghadapi siswa yang 

mengalami kleptomania  dan bisa menggunakan metode yang lebih khusus 

lagi agar siswa bisa memahami nasehat-nasehat dan ajaran agama Islam 

yang disampaikan. 

2. Kepada orang tua supaya lebih memberikan perhatian dan kasih sayang 

kepada anaknya di rumah supaya anak  tidak merasa diabaikan. 

3. Kepada peneliti supaya dapat mengembangkan dan membantu 

memberikan metode yang lebih efektif lagi untuk kedepannya. 

 

5.3.  Penutup  

Demikianlah skripsi yang berhasil penulis susun, dengan mengucapkan 

puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena dengan limpahan 

rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, 

petunjuk dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Akhirnya penulis hanya mampu berharap, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat 

pada umumnya, dan semoga mendapatkan ridho Allah SWT. Amin. 


