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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Peran penyuluh agama islam sebagai konselor masyarakat di kantor urusan 

agama kota Kendari : 

a. Konseling Individual 

b. Konseling Perkawinan 

2. Hambatan penyuluh agama Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai 

konselor masyarakat di kantor urusan agama kota kendari adalah : 

a. Faktor internal; keterbatasan ilmu pengetahuan dan lemahnya 

kemampuan metodologis para penyuluh terkait bimbingan konseling, 

dan timbulnya rasa bosan,  

b. Factor eksternal; ketidak setujuan salah satu pihak dalam sebuah 

keluarga untuk melakukan bimbingan konseling, penolakan saran dan 

argumentasi yang diberikan penyuluh kepada masyarakat binaan, 

keterbatasan masyarakat binaan dalam memahami penjelasan yang 

diberikan oleh penyuluh 

3. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan 

ketika menjadi konselor masyarakat adalah ; pemberian informasi, 

menanamkan sifat ikhlas, sabar dan optimisme, dan memperluas ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan bimbingan konseling. 
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5.2 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap  pengetahuan tentang penyuluh 

sebagai konselor masyarakat. Dengan adanya penyuluh sebagai konselor 

masyarakat ini dapat menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat Kota 

Kendari dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik itu 

persoalan individu maupun persoalan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga 

dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan sebuah keluarga di masyarakat 

Kota Kendari. Selain itu dengan adanya ketersediaan SDM PAI sebagai 

konselor masyarakat ini juga dapat membawa kehidupan keagamaan 

masyarakat ke arah yang lebih baik lagi melalui nasehat-nasehat dan motivasi 

yang diberikan para PAI yang berlandaskan Al-Qur’an dan as-sunnah dalam 

proses bimbingan konseling yang dilakukan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penyuluh agama Islam 

dan masyarakat maka peneliti memberikan saran sebagai berikut 

1. Bagi Penyuluh Agama Islam untuk terus menambah wawasan tentang 

bimbingan konseling diberbagai tempat dan tidak terpaku hanya pada 

pelatihan yang diselenggarakan Kementrian Agama agar kedepannya 

mampu melakukan bimbingan konseling yang lebih baik lagi 

2. Bagi Kementrian Agama Kota Kendari agar merekrut penyuluh Agama 

Islam yang berasal dari latar belakang  kepenyuluhan. 
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3. Bagi KUA Kota Kendari agar mengadakan sharing internal bagi para 

pegawai KUA khususnya para penyuluh agama Islam guna untuk 

meningkatkan motivasi kerja para penyuluh.  

4. Bagi prodi Bimbingan Penyeluhan Islam agar mengadakan praktik kepada 

mahasiswa berupa interaksi langsung dengan PAI KUA Kota Kendari 

sehingga dapat memahami tugas dan fungsi penyuluh seutuhnya. 

5. Bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kota Kendari agar 

senantiasa melakukan konsultasi kepada para penyuluh dengan berbagai 

persoalan yang dimiliki agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih 

baik. 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa 

keterbatasan yang dialami dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

peneliti berikutnya agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik 

lagi. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain : 

a. Dalam penelitian ini hanya mencakup beberapa PAI sebagai konselor 

masyarakat KUA kecamatan di Kota Kendari, yaitu Kecamatan Wua-Wua, 

Kecamatan Baruga, Kecamatan Kambu Dan Kecamatan Kendari Barat, 

dan tidak mencakup seluruh KUA di kecamatan Kota Kendari. 

b. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek peran penyuluh sebagai seorang 

konselor dalam melakukan bimbingan konseling di masyarakat, dan tidak 

berfokus pada peran lain seperti edukatif informatif dan advokatif . 

 


