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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya mengenai metode bimbingan agama Islam pada anak binaan 

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari secara umum 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan bimbingan agama Islam pada anak binaan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dilakukan oleh seksi pembinaan dan 

yayasan niru nabi, secara umum pelaksanaan bimbingan agama Islam 

dilakukan secara baik dan aktif, meskipun masih terdapat beberapa kendala dan 

perlu ditingkatkan lagi.  

2. Metode bimbingan agama Islam yang digunakan oleh para pembina sangat 

bervariasi yaitu metode kelompok, metode individu, metode ceramah, metode 

diskusi, metode tanya jawab dan metode demonstrasi. Sedangkan metode 

paling efektif yaitu metode diskusi dan metode demonstrasi. 

3. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan agama Islam di LPKA Kelas II 

Kendari, yaitu: 1) Faktor internal: LPKA mempunyai tugas untuk 

melaksanakan pembinaan kerohanian anak didik pemasyarakatan, keinginan 

dari hati untuk merubah anak-anak binaan, dan tersedianya sarana dan pra 

sarana. 2) Faktor  eksternal: adanya kerjasama antara LPKA dan yayasan niru 

nabi dan semangat tinggi dari anak binaan. Sedangkan faktor penghambatnya 

yaitu: 1) Faktor internal: keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan agama 

Islam dan keterbatasan pembina.2) Fator eksternal: sifat anak binaan yang 
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masih labil, sifat anak binaan yang malas, anak binaan kadang terlambat 

mengikuti pelaksanaan bimbingan agama Islam, keterbatasan perlengkapan dan 

daya tangkap pengetahuan anak binaan yang berbeda-beda. 

5.2 Limitasi Penelitian 

 Limitasi atau keterbatasan pada penelitian ini terletak pada proses 

penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak 

kendala dan hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan 

dalam penelitian  ini, adalah  kesulitannya mendapatkan informan anak binaan 

yang akan diwawancarai dan ketika wawancara anak binaan yang kurang terbuka. 

Selain itu, karena lokasi LPKA Kelas II Kendari yang jauh dan jalan kurang 

bagus, sehingga tidak bisa turun lapangan setiap hari karena peneliti memikirkan 

biaya dan keselamatan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk peneliti 

selanjutnya ketika melakukan penelitian dan informannya anak binaan, sebaiknya 

meminta rekomendasi dari pihak LPKA agar pengambilan data berjalan dengan 

lancar dan sesuai keinginan. 

5.3 Saran 

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari 

a) Hendaknya meningkatkan kualitas bimbingan agama Islam pada anak 

binaan  

b) Sebaiknya ada pengklasifikasian berdasarkan kasus anak binaan, agar 

pemberian bimbingan agama Islam pada anak binaan lebih tepat dan sangat 

dibutuhkan oleh anak binaan. Misalnya kasus perlindungan anak, berarti 

disini lebih banyak anak binaan diberikan pencerahan atau bimbingan 
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agama terkait bagaimana cara menghargai seorang perempuan dan orang 

lain. 

c) Sebaiknya membangun kerja sama dengan penyuluh agam Islam. Baik itu 

dengan Pokjaluh yaitu oraganisasi penyuluh agama Islam fungsional 

maupun FKPAI yaitu organisasi penyuluh agama Islam non PNS. Agar anak 

binaan bisa lebih baik mendapat bimbingan agama Islam ketika berada di 

LPKA. 

d) Menambah sarana sebagai alat penunjang pelaksanaan bimbingan agama 

Islam, seperti menambah jumlah Iqra dan Al-Qur’an di masjid, dan 

menambah jumlah buku-buku agama Islam diperpustakaan. 

2. Yayasan Niru Nabi 

a) Menambah personel atau anggota ketika memberikan bimbingan agama 

Islam pada anak binaan 

b) Diharapkan kepada para anggota untuk lebih memerhatikan daya tarik 

dalam memberikan bimbingan. Rasa bosan pada ada binaan bisa 

menyebabkan anak binaan ketika mengikuti bimbingan agama Islam main-

main, tidak fokus atau mengganggu teman disebelahnya. 

c) Sebaiknya mengganti waktu pelaksanaan bimbingan agama Islam dipagi 

hari, karena ketika bimbingan agama dilaksanakan disiang hari, banyak 

anak binaan yang sulit memahami materi yang dibawakan atau tidak 

memperhatikan pembina karena kondisi cuaca dan mata yang mengantuk. 

d) Disarankan para pembina menggunakan metode yang paling efektif ketika 

pelaksanaan bimbingan agama Islam. 

 


