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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai dengan bab 

empat sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Menurut Shihab, tidak keliru juga yang berkata bahwa hampir 

semua mode pakaian perempuan dewasa ini menjadi bukti 

kebingungan mereka yang mendalam antara memakai pakaian 

atau telanjang. Karena itu, ada mode pakaian yang demikian 

tertutup bagian bawahnya, tetapi sangat terbuka bagian 

atasnya, yakni dada atau punggung. Ada yang lengan bagian 

atasnya menggunakan bahan yang transparan, tetapi sisa 

tangannya tertutup rapat. Ada lagi yang di sini atau hari ini 

memakai jilbab atau kerudung, dan di sana atau esok 

memakai back less dan tank top. 

2. Upaya penanganan perempuan dan eksploitasi seks, perlu 

beberapa hal di antaranya: (a) orang tua selalu menanamkan 

pendidikan agama pada anak-anaknya; (b) memberi kasih 

sayang dan perhatian yang cukup pada anak; (c) menjauhkan 

anak dari VCD Porno, gambar-gambar yang bisa 

menimbulkan rangsangan; (d) menciptakan lingkungan yang 

kondusif; (e) semua pihak harus merasa bertanggung jawab. 
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Atas dasar itu maka perlu adanya bimbingan dan konseling 

Islam, karena bimbingan dan konseling Islam memiliki fungsi 

fungsi preventif; yakni membantu individu menjaga atau 

mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Fungsi kuratif 

atau korektif; yakni membantu individu memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi atau dialaminya. Fungsi preservatif; 

yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi 

yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik 

(terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (in state of 

good). Fungsi developmental atau pengembangan; yakni 

membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi 

dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih 

baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab 

munculnya masalah baginya. 

 B. Saran-saran 

1. Bahwa perlu adanya peningkatan pengawasan, perhatian, dan 

kasih sayang kepada anak terutama ketika mencapai masa-

masa yang harus penuh perhatian, demikian pula perlunya 

penanaman pembinaan agama sedini mungkin yang bukan 

hanya menyangkut ritualitas ibadah sehari-hari melainkan 

masalah moral atau akhlak harus mendapat perhatian terutama 

dari orang tua. Karena orang tua sebagai benteng yang utama 

dan pertama dalam mewarnai jiwa anak.  
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2. Agar adanya kesamaan dalam pandangan, maka orang tua, 

lingkungan masyarakat, dan pemerintah harus menjalin kerja 

sama dalam membina anak, khususnya anak perempuan 

dalam mencegah terjadinya fenomena eksploitasi seks. 

 

 C. Penutup 

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang 

diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan 

puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah 

SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat 

diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan 

kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan 

bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan 

tulisan ini.   


