
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul, peranan tokoh agama dalam

menanggulangi penggunaan minuman keras pada remaja di  Desa Lalonggombu Kec.

Andoolo Kab. Konawe Selatan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran tokoh agama dalam menanggulangi penggunaan minuman keras di Desa

Lalonggobu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sebagai pemberi

penyuluhan kepada masyarakat menyangkut pendidikan agama dan pemberi nasehat

kepada masyarakat akan bahaya minuman keras.

2. Berkenaan dengan faktor-faktor mengkonsumsi minuman keras dikalangan remaja

terhadap kalangan remaja di desa Lalonggombu umumnya disebabkan faktor-faktor

yang melatar belakangi di antaranya, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi kalangan remaja yang mempunyai kebiasaan minum-minuman

keras seharusnya perlu kontrol dari berbagai pihak dalam hal ini masyarakat, orang

tua atau keluarga, pendidik, perangkat desa, aparat keamaanan. Karena lingkungan

pergaulan sangat mempengaruhi, kebiasaan minum-minuman keras di kalangan

remaja.Walaupun seorang anak sudah bekerja dan sudah mempunyai uang sendiri,

akan tetapi orang tua harus bertindak tegas untuk melarang anaknya minum-minuman

keras.

2. Sebagai orang tua harus  lebih ditingkatkan kedisiplinan, dan lebih menanamkan rasa

tanggung jawab pada anak  Dan bagi para remaja yang banyak sekali melakukan

pelanggaran-pelanggaran seharusnya diberikan perhatian yang khusus untuk

merubahnya.



3. Bagi aparat keamanan lebih insentif dalam mengatasi kalangan remaja, yang

mempunyai kebiasaan minum-minuman keras. Dengan memberlakukan hukuman

sesuai tertera dalam Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga Peraturan Daerah tersebut

dapat dilaksanakan dengan nyata dan tidak hanya sebagai Undang- Undang tertulis

saja akan tetapi dilaksanakan seoptimal mungkin. .Perlu adanya perubahan dalam

Peraturan Daerah (PERDA) dan lebih mempertegas, dengan cara memberikan sanksi

yang tegas, terhadap pengedar, penjual dan pembeli.

4. Hendaknya tokoh agama. dan pemerintah desa dapat bekerjasama dalam pembinaan

agama masyarakat dengan menggiatkan berbagai kegiatan keagamaan seperti

peringatan hari-hari besar Islam.

5. Hendaknya frekuensi penyuluhan dapat ditingkatkan dengan mendatangkan tokoh

agama dari desa lain bahkan dari kecamatan dan kabupaten agar masyarakat

khususnya remaja termotivasi mengikuti kegiatan penyuluhan atau pembinaan agama

tersebut.


