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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mendorong anak-anak bekerja di Desa Raha Mendaa 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan yaitu faktor ekonomi dan faktor 

lingkungan. 

2. Upaya untuk meminimalisir anak-anak bekerja di Desa Raha Mendaa 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan yaitu 1) membuka lapangan 

pekerjaan bagi orang tua anak yang bekerja agar mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan cara membuka pengelolaan pasir yang ada di 

Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan 2) mencari 

koneksi atau jaringan agar hasil penjualan nilam yang ada di  Desa Raha 

Mendaa harganya cukup tinggi dengan cara menjaga kwalitas dan kwantitas. 

Sehingga jika harga nilam tinggi maka pemilik kebun nilam bisa membayar 

mahal utuk pekerja mereka. 

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap anak-anak yang bekerja di Desa Raha 

Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan ada yang sesuai dengan 

syariat Islam dan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. yang tidak 

sesuai dengan syariat Islam yaitu Praktek pembayaran gaji bagi pekerja anak, 
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Praktek penerapan jam kerja bagi pekerja anak, Praktek penempatan kerja bagi 

pekerja anak dan Praktek perjanjian kerja bagi pekerja anak. Sedangkan yang 

sesuai dengan syariat Islam yaitu Praktek penerimaan pekerja anak. 

 

B. Saran 

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-

anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, 

supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan 

datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan 

anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia 

membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan 

bangsa dan negara 

2. Hendaknya para pemerintah harus berusaha memperhatikan penyebab orang 

tua masyarakat tidak bekerja dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan 

untuk para orang tua mereka. 

3. Para pemerintah desa harus segera mungkin membuka lapangan pekerjaan 

bagi orang tua anak yang bekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan cara membuka pengelolaan pasir yang ada di Desa Raha Mendaa 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat meminimalisir 

anak-anak bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten 

Konawe Selatan. 

4. Sebaiknya skripsi ini dijadikan acuan dalam hal tinjauan Hukum Islam 

terhadap anak-anak yang bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke 
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Kabupaten Konawe Selatan agar sesuai dengan syariat Islam.  

 

C. Rekomendasi 

1. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu 

meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang 

dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada isin bekerja 

yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih 

dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.  

2. Kepada pengusaha supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh 

dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, 

karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.  

3. Bagi Pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam 

Undang-Undang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


