
 

 

ABSTRAK 

 

Mia Fatimah Muhammad. Bimbingan Agama Islam Bagi Lanjut Usia.  

 Panti Tresna Wredha Budi Pertiwi merupakan lembaga yang  didirikan 

oleh perkumpulan Budi Istri yang memiliki niat sosial untuk menaungi dan 

merawat para lansia yang tidak memiliki tempat tinggal, ditinggalkan suaminya, 

ataupun tidak ada keluarga yang merawatnya. Di Panti ini para lansia tidak 

semata-mata menghabiskan masa tuanya dengan berdiam diri saja, melainkan ada 

beberapa program Panti yang senantiasa para lansia ikuti. Diantaranya adalah 

program Bimbingan Agama Islam yang bertujuan agar para lansia bisa lebih 

meningkatkan pengetahuan agama Islam, spiritualnya, dan juga menyiapkan akan 

kehidupan setelah kehidupan dunia dengan Khusnul Khotimah.  

 Mengingat di usia lanjut itu mengalami beberapa kecemasan dalam 

menghadapi hari tua sampai kematiannya maka di usia lanjut ini sangat 

dibutuhkannya bimbingan agama Islam yang dapat membantu para lansia hidup 

selaras sesuai petunjuk Allah SWT. Didalam pelaksanaan bimbingan agama Islam 

agar mencapai tujuan yang efektif tentu harus melibatkan unsur-unsur bimbingan 

yaitu pembimbing, objek bimbingan, metode bimbingan, materi bimbingan, dan 

media bimbingan.Dan semua hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari 

objek bimbingan yang disini merupakan para lansia. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan 

agama Islam di Panti Tresna Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung.Untuk 

mengetahui keefektifan program bimbingan agama Islam yang ada di Panti Tresna 

Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung.Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan agama Islam di Panti Tresna 

Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara langsung dengan pembimbing agama Islam, 

pengurus Panti dan lansia.Analisis data lebih difokuskan pada analisis data secara 

kualitatif. 

 Berdasarkan hasil peneitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

bimbingan agama Islam di Panti Tresna Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung 

terlaksana dengan baik karena telah adanya perencanaan, proses pelaksanaan dan 

hasil yang efektif dalam bimbingan agama Islam bagi lansia. Tetapi ada saja yang 

masih menjadi masalah seperti kondisi para lansia yang sudah menurun sampai 

emosi yang tidak stabil dari para lansia, dan juga pembimbing agama Islam yang 

telah memasuki usia lanjut.  
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