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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data mengenai usaha sekolah 

menangani penyimpangan sosial pornografi melalalui penanaman tata tertib 

sekolah berbasis nilai agama Islam pada siswa/I SMP Assalaam Bandung 

memiliki kesimpulan sebagai berikut ini : 

1. Siswa-siswi SMP Assalaam Bandung 60% melihat pornografi baik 

melihat karena keingin tahuan sendiri, melihat tidak sengaja dari iklan 

ataupun melihat karena ajakan dari temannya. Selain data yang pernah 

melihat pornografi, terdapat 3 kasus pornografi yang sangat 

mencengangkan, yakni kasus yang pertama ada siswa yang berpacaran 

dan melakukan oral sex dirumah  pasangan perempuannya. Kasus 

yang kedua adalah kasus pacaran dan laki-lakinya memegang bagian 

sensitive perempaunnya. Serta yang ketiga adalah kasus anak yang 

kecanduan video porno sehingga hampir setiap hari melihat video 

porno dan lebih dari 5 kali dalam seminggu melakukan onani.  

2. Langkah-langkah implementasi tata tertib sekolah dalam menangani 

penyimpangan sosial pornografi, yakni dengan 4 langkah. Yang 

pertama diawali pada penemuan permasalahan. Penemuan 

permasalahan pornografi diawali dengan menghimpun data dan razia 

yang dilakukan secara berkala oleh sekolah. Data dikumpulkan oleh 

pihak bimbingan koseling dan tim kesiswaan, kemudian data tersebut 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan tingkat 

permasalahannya.  

Langkah yang kedua adalah langkah pendalaman data yang dilakukan 

untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tingkat 

penyimpangan sosial pornografi yang dilakukan oleh siswa tersebut. 

Pendalaman data dilakukan oleh guru bimbingan konseling, peranan 

bimbingan konseling sangatlah besar pada tahapan ini dikarenakan 

sekolah harus mendapatkan data penyimpangan tersebut secara detail 
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namun tanpa membuat anak merasa stress dan menyebabkan 

kemunduran pada bidang akademik siswa. Proses pendalam data yang 

bisa lakukan gabungan antara guru BK dengan kesiswaan.  

Langkah yang ketiga adalah langkah pemberian sanksi pada anak 

yang melakukan penyimpangan sosial. Sanksi yang diberikan berupa 

pengurangan point sebanyak 100 poin, serta harus melaksanakan 

shalat taubat, membaca surah At-Taubah dan istigfar sebanyak 150 

kali, dalam menjalankan sanksi tersebut siswa harus didampingi oleh 

walikelas sehingga dapat diketahui apakah menjalankan sanksinya 

secara benar atau tidak. Jika penyimpangan tersebut dilakukan 

kembali oleh siswa maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi 

yang sama, serta akan mendapatkan hukuman tambahan berupa sanksi 

skorsing selama tiga hari. 

Langkah yang ke empat atau langkah yang terakhir adalah tahapan 

evaluasi, tahapan ini untuk melihat semua penanganan yang telah 

dilakukan berjalan dengan lancar dan memiliki hasil yang maksimal 

atau tidak. Dalam tahapan evaluasi ini melibatkan wakil kepala 

sekolah, guru Bk, wali kelas dan orang tua. Wakil kepala sekolah, 

guru Bk, dan wali kelas merupakan pihak yang mengontrol setiap 

aktivitas anak disekolah memberikan laopran apakah anak yang telah 

dilakukan penanganan terdapat perubahan dan tidak. Serta orang tua 

siswa yang telah mendapatkan penanganan akan mendapatkan 

undangan dari pihak sekolah untuk menyampaikan perkembangan 

anak selama proses penanganan dilakukan. 

3. Peranan tata tertib sekolah dalam upaya penanganan penyimpangan 

pornografi memiliki efektifitas yang sangat baik. Hal ini didasari pada 

data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak sekolah 

bahwa selama 3 tahun terakhir siswa yang telah menjalankan 

peraturan tersebut tidak ada satupun siswa yang mengulangi 

penyimpangan sosial pornografi, hal tersebut didukung oleh catatan 

guru BK bahwa siswa yang telah menjalankan peraturan tersebut tidak 

pernah melakukan penyimpangan sosial pornografi lagi. serta siswa 
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yang mengalami kecanduan video porno akhirnya bisa diatasi dan 

terbebas dari kecanduannya.  

 

5.2 Implikasi 

Setelah pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

implikasi penelitian terhadap program studi pendidikan IPS yaitu 

memberikan tambahan referensi baik dalam hal teori maupun konsep 

khususnya dalam mata kuliah fatologi sosial yang berkaitan dengan materi 

penyakit sosial yang didalamnya terdapat bab penyimpangan yang dilakukan 

oleh kalangan remaja. Dapat juga dijadikan sebagai salah satu contoh 

fenomena yang bisa diambil ketika ada pembelajaran fatologi sosial, dimana 

penyimpangan atau penyakit sosial dapat terjadi pada kalangan remaja awal 

dan jika dibiarkan atau tidak terdeteksi sejak awal maka sehingga tidak ada 

penanganan yang khusus maka akan terjadi kerusakan moral. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti 

memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak : 

1. Bagi sekolah, diharapkan dapat mejalankan tata tertib mengenai pornografi 

secara konsisten sebagai upaya untuk menangani pemyinpangan sosial 

pornografi. selain itu, pengawan pada siswa yang telah menjalankan sanksi tata 

tertib sekolah mengani penyimpangan sosial pornografi yang telah dinyatakan 

selesai kasusnya, harus senantiasa diawasi sampai dengan siswa tersebut lulus.  

2. Bagi guru, diharapkan berperan aktif untuk mengingatkan bahaya dari 

pornografi bagi perkembangan siswa seusia meraka, serta berperan aktif dalam 

upaya penegakan tata tertib sekolah singga tujuan dan makna dari tata tertib 

sekolah semakin terasa.  

3. Bagi Pendidikan IPS, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu IPS khususnya berkaitan dengan fatologi sosial dan penyimpangan sosial 

remaja. Rekomendasi yang diberikan adalah agar lebih memperkenalkan dan 

mengkaji penyimpangan sosial ponografi yang dilakukan oleh kalangan siswa 

SMP. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih menggali data 

penyimpangan sosial pornografi secara lebih luas yang sekiranya memiliki 

pengaruh yang lebih besar dari penelitian ini. peneliti juga dapat 

membandingkan perbedaan sekolah yang mempunyai tata tertib sekolah yang 

secara khusus menangani pornografi dengan sekolah yang tidak mempunyai 

tata tertib sekolah yang secara khusus menangani prilaku penyimpangan sosial 

pornografi.  


