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 BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku anak jalanan di Yayasan Al-Gheins 

cabang Madiun di antaranya yaitu pemberontak, pelanggar, suka meminta 

sesuatu secara paksa, mencuri, dan memakai narkoba. Bentuk-bentuk 

penyimpangan tersebut mereka lakukan karena adanya pengaruh dari 

lingkungan sekitarnya, baik dari lingkungan keluarga inti ataupun 

lingkungan sosialnya. 

2. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Yayasan Al-Gheins adalah 

berupa materi jasmani dan rohani. Materi jasmani berupa motivasi dan 

semangat dari konselor kepada anak-anak jalanan, bantuan juga diberikan 

konselor yaitu berupa barang-barang atau uang yang dapat menunjang 

kehidupan dan kemajuan anak-anak jalanan. Selain materi jasmani, 

konselor juga memberikan materi rohaniah yang berupa tuntunan dan 

kewajiban untuk menjalankan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan 

Ramadhan, mengaji, dan memberikan siraman rohani kepada anak-anak 

jalanan. 
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3. Analisis bimbingan konseling Islam terkait dengan pelaksanaan bimbingan 

yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak jalanan sesuai 

dengan permasalahan dan faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku 

seperti kurangnya ekonomi, kurangnya pendidikan baik formal ataupun 

informal, pengaruh pergaulan sosial yang mereka alami dengan dibimbing 

dan diarahkan oleh konselor. Bimbingan konseling Islam diberikan sesuai 

dengan asas-asas bimbingan konseling Islam, seperti asas lillahi ta’ala, 

asas syukur dan sabar, asas musyawarah. 

5.2. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis akan 

memberikan sedikit ide pribadi berkaitan dengan bimbingan konseling Islam 

terhadap penyimpangan perilaku anak jalanan di Yayasan Al-Gheins cabang 

Madiun, di antaranya : 

1. Dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di Yayasan Al-

Gheins hendaknya pengurus lebih ditingkatkan dalam pendekatan 

individu, baik dalam memahami keadaan klien ataupun memahami 

permasalahan yang sedang dihadapi klien, sehingga pembimbing dalam 

pemberian bantuan, baik berupa solusi ataupun pemberian bantuan 

material atau benda yang sesuai dengan kebutuhan klien dan juga lebih 

ditingkatkan lagi dalam pembimbingan dengan menerapkan bimbingan 

dan konseling Islam. 

2. Kaitannya dengan fasilitas, hendaknya fasilitas yang ada di Yayasan 

seperti penambahan kamar lebih dijadikan prioritas pembangunan jangka 
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pendek di Yayasan, supaya bisa menampung lebih banyak anak-anak 

jalanan. 

 

5.3. Penutup 

Dengan rasa syukur yang tal terhingga, penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini 

dengan lancar, walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan 

kesalahan yang hasilnya belum mencapai sempurna. 

Kepada semua pihak yang telah rela dan ikhlas memberikan sumbangsih, 

baik berupa semangat, doa, ide-ide, maupun tenaga, penulis mengucapkan terima 

kasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. Amin. 

 


