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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah melalui serangkaian penelitian, maka penulis akan 

memaparkan beberapa masalah mengenai hasil penelitian dan hal-

hal yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun 

kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut: 

1. Perkembangan keagamaan anak buruh pabrik di Kelurahan 

Wonolopo memiliki perkembangan yang baik, terbukti anak-

anak buruh pabrik bisa mengaji dengan baik dan melakukan 

sholat lima waktu. orang tua senantiasa memperhatikan 

anaknya dalam ilmu agama, memberikan contoh dalam 

melakukan ritual keagamaan meskipun orang tua sedang sibuk 

bekerja.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan 

anak yaitu Pertama keluarga yang senantiasa mengawasi 

perkembangan anaknya, memberikan suri tauladan dalam 

melaksanakan ritual keagamaan untuk anaknya; Kedua faktor 

institusional (pendidikan) baik itu sekolah formal ataupun non 

formal yaitu tempat anak-anak mencari ilmu pengetahuan; 

Ketiga faktor lingkungan sosial yaitu dengan siapa anak  

berteman karena teman sebaya bisa dengan mudah 

mempengaruhi dalam perilaku mereka. 

3. Analisis bimbingan dan konseling keluarga Islami terhadap 

perkembangan keagamaan anak buruh pabrik di Kelurahan  
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Wonolopo Kecamatan Mijen kota Semarang dapat ditekankan 

pada tujuan dan asas bimbingan dan konseling keluarga Islami 

yaitu mengembalikan fungsi keluarga dengan menerapkan 

asas sabar dan tawakkal, asas komunikasi antar anggota 

keluarga dalam mendidik anak, sehingga dapat menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.  

B. Saran 

Sebagai orang tua hendaknya lebih memperhatikan 

perkembangan anak tidak hanya materi tapi juga kasih sayang. 

1. Bagi masyarakat Kelurahan Wonolopo untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang agamanya dan mengetahui bahwa tidak 

hanya pekerjaan yang selalu penting untuk dijadikan landasan 

hidup. Agama juga penting untuk mengajarkan pada 

keluarganya. 

2. Bagi orang tua hendaknya lebih dapat meluangkan waktu 

untuk membimbing dan memperhatikan perkembangan anak 

dari dekat dengan kesabaran dan keuletan, senantiasa 

memberikan kasih sayang dan keteladanan bagi anak. Pada 

hakikatnya orang tua menjadi pokok utama dalam 

perkembangan anak. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alḥamdulillāh dengan limpahan rahmat dan 

hidayah dari Allah SWT, ṣalawat  serta salam selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan berkah itu semua 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, 

masih banyak kekurangan, baik dari sisi bahasa, penulisan, 

pengkajian, sistematika, pembahasan maupun analisisnya. Oleh 

karena itu, terbuka ruang untuk melakukan penelitian mengenai 

hal tersebut di atas. Hasil penelitian ini tidaklah mutlak 

kebenarannya, masih ada kemungkinan terjadi perubahan hasil 

temuan mengingat objek kajian dari penelitian ini adalah 

masyarakat yang mempunyai ciri khas selalu berubah. Saran dan 

kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini sangat 

penulis harapkan. Semoga bermanfaat. Amin.  


