
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan tentang Bimbingan 

Keagamaan di Panti Asuhan Maqomammahmuda Pulang Pisau sebagai berikut : 

1. Proses bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di panti asuhan 

Maqomammahmuda yang dalam penelitian ini berfokus pada  bimbingan 

Alquran,  bimbingan salat, bimbingan akhlak, bimbingan aqidah serta 

bimbingan syariah 

Bimbingan pembelajaran Alquran dilaksanakan dengan metode Iqra 

dan setelah itu melanjutkan belajar dengan kitab suci Alquran dengan cara 

anak asuh mengelilingi pembimbing, kemudian secara bergiliran satu 

persatu maju ke depan pengasuh dengan membawa Iqra dan kitab suci 

Alquran masing-masing. Teknik pengajaran yang digunakan dalam 

mengajarkan ilmu tajwid dilakukan secara langsung ketika anak asuh 

belajar membaca, seperti cara melafazkan huruf dan makhrijul huruf, 

bunyi bacaan, panjang pendeknya dan lain sebagainya. 

Bimbingan salat dilaksanakan dengan memberikan materi meliputi 

hukum dan ketentuan salat, rukun salat, hal-hal yang membatalkan salat, 

tata cara gerakan salat dan menghafal bacaan-bacaan shalat tersebut, 

setelah itu anak asuh diperintahkan untuk mempraktekkannya secara 

perorangan atau berkelompok, sementara pembimbing memperhatikan 
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sambil mengoreksi apabila dalam pelaksanaan tersebut terdapat 

kekeliruan. 

Bimbingan akhlak dilaksanakan dengan cara memberikan nasehat- 

nasehat dalam bentuk ceramah, tausyiah, maupun dengan cara teguran, 

serta dengan keteladanan. 

Bimbingan aqidah dan syariah dilaksanakan dengan ceramah atau 

tausyiah dengan tujuan pentingnya memahami tentang rukun iman. 

Sehingga anak asuh dapat mengamalkan dalam kehidupannya nanti. 

2. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan di Panti 

Asuhan Maqomammahmuda yaitu : 

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan pembelajaran Alquran, 

terlihat dari benarnya bacaan, dapat memahami artinya, dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, fasih dalam membaca 

Alquran beserta tajwidnya, dan mempunyai hafalan-hafalan Alquran, serta 

terdapat beberapa anak asuh yang sudah dapat membimbing orang lain 

untuk membaca Alquran. 

Hasil yang dicapai dalam bimbingan salat adalah Anak asuh sudah 

dapat memahami makna salat beserta gerakan salat, hafal bacaan salat, 

wirid dan doa. Anak asuh juga sudah ada yang dapat memimpin salat 

berjamaah yang dilaksanakan di Panti Asuhan Maqomammahmuda, baik 

itu salat wajib maupun salat sunat. 

Hasil yang dicapai dalam bimbingan akhlak adalah anak asuh sudah 

dapat mengenal, mengetahui serta menerapkan akhlak yang baik dalam 

kehidupan sehari hari dengan baik dan benar walaupun ada sebagian yang 

masih susah untuk diatur. 
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    Hasil yang dicapai dalam bimbingan aqidah dan syariah anak asuh sudah 

dapat memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari dengan dimulai 

disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap berbuatan. 

B. Saran 

 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis memberikan 

beberapa saran-saran antara lain : 

1. Kepada para pengasuh panti asuhan Maqomammahmuda agar 

meningkatkan keefektipan dalam membimbing anak asuh dan dirasa perlu 

adanya penambahan tenaga pembimbing yang profesional dalam 

memberikan bimbingan keagamaan serta menjalin kerja sama dengan 

pihak-pihak pemerintah, organisasi keagamaan dan masyarakat sekitar 

panti, agar pelaksanaan bimbingan keagamaan berjalan dengan baik dan 

mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. 

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tentang bimbingan 

keagamaan dapat melakukan penelitian dari segi aspek efektifitas 

bimbingan keagamaan dalam membentuk akhlakul karimah. 


