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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi,

dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti dapat

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keberagamaan  yang ada di masyarakat Desa Lora sangatlah minim.

Masyarakat yang ada di Desa Lora mayoritas masih tergolong Islam yang

mempunyai kepercayaan campuran dari hinduisme dan masih mempercayai hal

mistik yang mampu memberi kekuatan.

2. Tanggapan masyarakat terhadap pendidikan Islam nonformal dalam bentuk

TPQ cukup positif, sebab dapat memberikan kesempatan belajar anak dalam

ilmu agama yang orang tuanya belum bisa mengajarinya, sehingga anak lebih

banyak waktu dalam belajarnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul “Persepsi

Masyarakat Pesisir Tentang Pendidikan Islam bagi anak di Desa Lora Kecamatan

Mataoleo Kabupaten Bombana”, maka ada beberapa saran yang perlu sekiranya

penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Dengan permasalahan keagamaan Lora yang demikian, untuk meningkatkan

sikap takwa kepada Allah Subhana Wa Ta’ala perlunya diadakan kegiatan-

kegiatan yang sifatnya religi, seperti siraman rohani atau pengajian.

2. Diharapkan kepada orang tua atau wali santri selalu memberi motivasi pada

anaknya untuk mengikuti pendidikan Islam nonformal yang telah terwujud di

TPQ tersebut. Bagaimanapun juga motivasi orang tua lebih diutamakan dan



67

sangat diharapkan oleh anak, motivasi yang diberikan orang tua sebagai

perwujudan kasih sayang pada anak.

3. Diharapkan pada lingkungan untuk selalu memberi dukungan atas

terselenggaranya TPQ tersebut. Dengan perhatian masyarakat kepada santri

merupakan motivasi yang besar dan dapat dijadikan power untuk semangat

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak adalah generasi yang akan

membuat kehidupan kelak, jadi pendidikan yang diberikan lingkungan pada

anak sangat mempengaruhi.

4. Bagi peneliti yang akan datang, semoga dengan adanya Skripsi ini dapat

menjadi sebuah kajian yang bermanfaat dan membantu pemahaman terhadap

peneliti yang akan datang. Sebab, waktu penelitian ini berlangsung peneliti

menemukan permasalahan-permasalahan kepada anak yang disebabkan dari

faktor keluarganya. Oleh karena itu, peneliti yang akan datang semoga dapat

menjelaskan bagaimana psikologi anak yang kurangnya motifasi dalam

menuntut ilmu. Sehingga pendidikan Islam nonformal yang ada di Desa Lora

makin berkembang dalam pembelajarannya dan dapat diterapkan pada

kehidupan.


