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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan tentang pembinaan pemuda pelaku judi oleh Tokoh 

Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Danau Pulai Indah, dapat disimpulkan 

bahwa: 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Danau Pulai Indah telah 

melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda pelaku 

judi. Hal tersebut sudah sesuai dengan firman Allah SWT tentang mengingatkan 

atau membina sesama muslim tepatnya dalam surah Ali Imron ayat ke-104 yang 

artinya : “dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung” dan Hadis Rosulullah SAW 

bersabda mengenai larangan berjudi yang berbunyi “ dari Sulaiman bin Buraydah, 

dari Ayahnya, Nabi Muhammad SAW bersabda : barang siapa yang bermain 

dadu, maka iya seakan-akan telah mencelupkan tanganya kedalam daging dan 

darah babi (HR. Muslim, No.2260)” 

Tokoh agama dan tokoh masyrakat Desa Danau Pulai Indah telah 

melakukan pembinaan terhadap pemuda pelaku judi melalui beberapa kegiatan, 

yaitu seminar, pengajian, peringatan hari besar islam, khutbah jum’at, dan 

peringatan atau pemberian sangsi.  
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Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Danau Pulai Indah dalam 

melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pemuda pelaku judi cukup efektif, 

namun hal ini belum maksimal mengingat masih banyak teknik-teknik, strategi 

atau cara pembinaan  yang belum dapat dilaksanakan oleh Tokoh Agama Desa 

Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. 

B. Saran 

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang pembinan tokoh agama 

terhadap pemuda pelaku judi di Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas 

Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa hal yang menjadi saran penulis. 

1. Tokoh Agama Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap pemuda  

pelaku judi hendaknya ditingkatkan dalam hal pelaksanaannya. Semakin 

sering kegiatan pembinaan terhadap pemuda pelaku judi dilaksanakan, 

maka semakin musnah atau berkurang pula kondisi perjudian ini. 

2. Dalam Pembinaan terhadap pemuda pelaku judi, hendaknya Tokoh Agama 

Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir 

dapat menambah kegiatan diluar melalui pengajian, melalui kegiatan 

peringatan hari besar islam, melalui khutbah jum’at, teguran atau 

peringatan atau pemberian sangsi dan kegiatan-kegiatan lain secara 

berkelanjutan. Semakin banyak macam cara yang digunakan untuk 

membina pemuda pelaku judi, maka semakin banyak pula peluang untuk 

mengurangi pelaku perjudian di Desa Danau Pulai Indah. 

 


