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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang 

berjudul “Peran Pembina Wisma Dalam Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Pada 

Lansia Di PPLSU (Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia) Mappakkasunggu kota 

Parepare”. Dengan ini penulis mengambil kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut: 

5.1.1. Analisis pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu pada lansia di PPSLU 

Mappakkasunggu Parepare melalui proses bimbingan keagamaan yang 

diberikan oleh Pembina pada setiap masing-masing wisma ini ditekankan 

untuk selalu melaksanakan kewajiban tersebut tetapi beberapa dari santunan 

atau lansia rutin melaksanakan shalat 5 waktu hanya 9 orang, tidak rutin 

karena faktor pikun hanya 1 orang dan tidak rutin 13 orang. Selain 

memberikan arahan untuk melaksanakan shalat 5 waktu Pembina juga 

mengajarkan membaca Al-quran sebagian dari mereka hanya mampu 

membaca Al-quran 9 orang dan yang kurang mampu 13 orang santunan. Pusat 

pelayanan sosial lanjut mappakkasunggu parepare ini mayoritas ummat 

muslim hanya sedikit yang non muslim. Muslim terdiri dari 71 orang dan non 

muslim hanya 4 orang saja, untuk itu sangat penting atau wajib memberikan 

pengarahaan tentang pelajaran agama.  

5.1.3. Bimbingan keagamaan yang diberikan Pembina wisma kepada santunan di 

pusat pelayanan sosial lanjut usia mappakasunggu kota parepare merupakan 

Bimbingan keagamaan bagi para lansia muslim, dan menjadi usaha 

mempersiapkan para lansia dalam menghadapi saat-saat akhir kehidupan. 
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Dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan yang diberikan Pembina wisma 

kepada santunan atau lansia berupa pemberian materi seperti penjelasan 

mengenai syariat Islam seperti pemahaman tentag pentingya melaksanakan 

sholat, membaca Al-Qur’an, membaca doa sehari-hari dan tentang pentingnya 

memperbaiki aqidah dan akhlaq. 

5.2 Saran  

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap 

kemampuan yang dimiliki penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan 

adalah : 

5.2.1 Bagi pihak kampus  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan mata kuliah khusunya pada program studi bimbingan 

konseling islam. 

5.2.2 Bagi Pihak PPSLU Mappakkasunggu Parepare 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak PPSLU 

Mappakkasunggu Parepare untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan 

bimbingan keagamaan serta mengadakan kerja sama dengan lembaga 

keagamaan untuk mensosialisasikan tentang materi keagamaan kepada 

Pembina wisma dan lansia. 

 


