
BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perilaku wisatawan asing di Prawirotaman secara perilaku dan kebiasaan 

sehari-hari sudah menjadi kebiasaan mereka dari awal dan sudah menjadi 

bagian dalam keseharian mereka. Hal seperti itu memang tidak sesuai 

dengan budaya masyarakat yang ada dan dianggap kurang sopan bagi 

masyarakat. Secara langsung hubungan yang terjadi antara wisatawan 

asing dengan remaja tidak terjalin dengan baik, artinya memang jarang 

terjadi interaksi secara langsung yang dilakukan remaja dengan wisatawan 

asing. Namun yang terjadi ialah interaksi secara tidak langsung remaja 

yang selalu melihat perilaku dan kebiasaan-kebiasaan tidak baik 

wisatawan asing di lingkungan Prawirotaman.  

2. Perilaku remaja di Prawirotaman secara sikap dan perilaku, penampilan 

secara fisik, maupun dari cara berpakaian remaja sendiri masih dalam 

kondisi baik. Sikap dan perilaku remaja dengan orang tua sangat 

dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya sendiri, pola bergaulan remaja 

sehari-hari, serta lingkungan mereka tinggal. Hubungan remaja dengan 

masyarakat secara sosial dapat dikatakan tidak terjalin dengan baik, 



perilaku remaja dengan masyarakat dalam kesehariannya tidak terlalu 

banyak interaksi yang dilakukan dengan masyarakat di lingkungannya.  

3. Adanya kampung wisata yang di dalamnya terdapat wisatawan asing yang 

membawa kebiasaan dan perilaku yang sudah menjadi budaya mereka 

sehari-hari tidak memberikan dampak terhadap akhlak remaja yang ada di 

kampung Prawirotaman. Hal ini dikarenakan remaja tidak ikut terlibat di 

dalam industri pariwisata yang ada, tidak adanya interaksi secara langsung 

yang dilakukan remaja dengan wisatawan asing, kemudian dalam 

kesehariannya mereka jarang melakukan aktifitas di luar rumah dan 

melakukan aktifitas di sekitar industri pariwisata yang banyak wisatawan 

asingnya, serta remaja pada siang hari sampai sore hari berada di 

lingkungan sekolah dan pada malam hari remaja jarang melakukan 

aktifitas di luar rumah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Remaja  

a. Diharapkan remaja untuk tetap menjaga diri dari pengaruh perilaku 

dan kebiasaan yang tidak baik wisatawan asing di lingkungan 

sekitarnya. 

b. Diharapkan remaja agar bisa memilih pergaulan yang baik di 

lingkungan sehari-hari. 



c. Remaja diharapkan untuk lebih mempelajari ilmu agama sebagai 

pedoman dalam menjalankan kehidupan dengan berakhlak yang baik.  

2. Bagi Orang Tua 

a. Orang tua diharapkan untuk selalu mengawasi remaja agar terhindar 

dari pengaruh negatif di lingkungannya. 

b. Orang tua diharapkan tidak membiarkan remaja melakukan segala 

sesuatu tanpa adanya batasan yang diberikan. 

c. Orang tua diharapkan untuk selalu memberikan pengarahan terhadap 

remaja dalam kehidupan sehari-harinya. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga remaja agar terhindar 

dari pengaruh negatif lingkungan sehari-harinya. 

b. Diharapkan masyarakat juga tetap memberikan pengawasan terhadap 

perilaku remaja di lingkungannya. 

c. Diharapkan masyarakat untuk selalu membatasi diri agar budaya asing 

yang tidak baik supaya tidak masuk ke dalam lingkungan masyarakat 

lokal.  

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

senantiasa melimpahkan kenikmatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tak lepas dari 

kerja keras yang telah dilakukan penulis, untuk itu harus disyukuri dan 



semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan 

khususnya dalam Pendidikan Agama Islam.  

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tak lepas dari suatu 

kesalahan dan kekurangan, sehingga dalam penyusunan skripsi inipun masih 

banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab 

itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang sifatnya 

membangun guna perbaikan, kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala amal dan 

perbuatan kita, aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


