
 

 

ABSTRAK 

 

Alvin Nursiva Anggreani: Layanan Bimbingan Individu Dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat 

Pada Lanjut Usia 

Manusia dalam hidupnya akan mengalami perkembangan dalam serangkaian periode 

yang berurutan, mulai dari periode prenatal hingga lansia dan setiap masa yang dilalui 

merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan dan tidak akan dapat diulang kembali. Lansia 

merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Para lansia selain menghadapi 

kemunduran dalam banyak faktor, muncul juga beberapa masalah seperti halnya di 

terlantarkan kluarga di jalan, atau sengaja di tempatkan di panti jompo dengan alasan kluarga 

tidak ada waktu untuk mengurus lansia. Para lansia yang berada di panti jompo merupakan 

satu kelompok kecil dari masyarakat yang unik dan menarik untuk diteliti. Dengan kondisi 

mental yang berbeda yang oleh sebagian masyarakat dipandang dengan sebelah mata. 

Dengan memperoleh layanan bimbingan individu dari panti, penulis ingin mengetahui sejauh 

mana dapat mengatasi permasalahan kehidupan beragama lansia dalam hal ini tentang 

beribadah sehari-hari. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program dan proses 

pelaksanaan layanan bimbingan individu yang dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Sosial 

Tresna Werdha Garut terhadap lansia yang bermasalah serta mengetahui bagaimana hasil dari 

pelaksanaan bimbingan individu dalam pelaksanaan ibadah shalat pada lansia. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan 

pihak panti serta hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program layanan bimbingan 

individu di rumah perlindungan sosial tresna werdha garut pelaksanaannya menggunakan 

metode komunikasi langsung. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan oleh pembimbing 

dengan melakukan home visit atau pembimbing yang langsung mendatangi kamar para klien. 

Berdasarkan dari hasil penelitian beberapa anggota yang melakukan bimbingan individu di 

rumah perlindungan sosial tresna werdha garut ini tentang permasalahan dalam beribadah 

shalat pada lanjut usia mengalami peningkatan dari yang awalnya tidak pernah melaksanakan 

shalat menjadi rutin melaksanakan setiap waktunya. Perubahan lain yang terjadi pada lansia 

yang awalnya tidak memahami gerakan dan tidak hafal bacaannya kini menjadi bisa dan 

hafal. 
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