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BAB Y

PENUTUP

A. KESIMPU],AN

Berdasarkan analisis data yang terdapat pada bab IV, nai^ra

dapat ditarik kesinpulan sebagai beriliut i

1. Kenakalan yang d.ilakukan oieh siswa tuna laras sebelun

nasuk di SLB E Pra Yuwana surabaya di bagi tiga yaitu:

Kenakalan dalarn keiuarga, diantaranya berani pada o-

rang tua yaitu tidak sopan, berbohong dan rnencuri u-

ang nilik orang tua dan saud.ara-sa,rdaranya.

- Kenakalan dalar sekolah, diantaranya trclak sopan pa-

da guru, berbohong, bolos sekolah dan bertengkar de-

ngan teman-ternan di sekolah.

- Kenakalan dalam rnasyarakat, diantaranya naerokok, ber

judl, r,encuri uang nilik tetangga, berkelahi rnenggu-

nakan oarang tanpa izi-n dan bergaul dengan anak na -
ka}.

ad.apun faktor penyebab kenakalan siswa tuna laras ada-

1ah faktor keluarga, sekolah dan rnasyarakat.

z. Penanggulangan kenakalan siswa tuna laras melalui -yen-

oidikan Agar:aa Islarn di SLB E Pra Yuwana Surabaya di ba

gi dua, yaitu :

- Kegiatan pada jar:a sekolah (proses belajar rxengaJar),

hal ini d,ilakukan oleh guru a1a.na melalui pendid.ikan

Agana Islara yang sesuai dengan GBpp dengan mengguna-
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ka.n kurikulun 1994. Adapun rnaterinya d.apat d.igolong-

kan menjacii tiga, yaitu aqldah, ibadah dan akhlak.

Sedanp;I<an rnetode yang d isar,rpaikan sesuai d.engan nate

ri yang di-sarnpaikan.

- Kegiatan di luar ian sekola.h, hal ini dilakukan d.i

asrana oleh gliru agana Islam dan pengasuh asrana' Ke

giatan ini neliputi penbinaan rnenta.I spi-ritual keaga

maan, per:binaan baca AI-Qurran, penbersj-han nushalla

nengadakan Peringatan Hari besar Islarc dan nengada-

kan sholat jTn'at di asrama.

3. HasiI upaya penanggulangan kenakalan siswa tuna laras

melaluj- pendidikan agarna cIi- SIE E adalah baik. Hal ini

terbukti darr hasil analisis nelalui prosentase yang

dirangkun pada tabel XXIII dengan rata-rata 93r13 % ii

ka dilionsultasikan dengan kriteria yang d'inajukan Ny.-

suharsirlr Arikunto berada dianta.ra 75 W - 100 % yang

berarti i:aik. Ma.ka hal inr dapat dlnyatakan berhasil.

B. SARAN-SAMN

Berd.asarkan kesimpulan di atas, penulis akan menbe

rrkan saran-saran sebagai berikut :

1. Di harapkan bagi pendidik dan pengasuh asrama yang be-

rusaha r,ewrjud.kan upaya d.alarn nenanggulangi kenakalan

siswa tuna laras di- SLB E Pra Yuwana Surabaya diperta-

hankan dan lebj-h d.itingkatkan lagi seperti usaha pada

jan sekolah rnaupun usaha d.i luar sekolah.

2. Bagi para pendidik, hend.aknya dalam rnenberikan nateri-
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pela.jaran Pendid.i-kan Agama rslan disesuaikan d'engan si

tuasi dan kondisi siswa tuna laras, agat nantinya se

nua siswa tuna laras dapat rnenp;ubah dirinya menjacli le

bih baik serta bisa hidup la.yak clan diterirna d'i r:asya-

rakat d.engan bekal yang sudah d:-nilikinya [etrka' bera-

da di SLB E Pra Yuwana SurabaYa.

Dan jusa bagi- pend.idik dan pengasuh asrarna ltarus lebiil

rneningkatlian sifat I<esabaran d.alan nendirlik dan menga-

rahkan siswa tuna laras. Karena siswa tersebut nemi-li-

kj_ tingkah laku yang berbeila dengan s'iswa pa.d.a umunnya




