
BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

  Setelah melakukan penelitian dengan judul Birrul Walidain dan 

Kebahagiaan dari Sudut Pandang Lansia (Studi Kasus di Balai Pelayanan 

Sosial Tresna Werdha Yogyakarta Unit Budi Luhur) di lapangan, maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lansia yang tinggal di BPSTW Yogyakarta berjumlah 88 orang. 

Keputusan mereka tinggal di panti disebabkan oleh ketelantaran sosial, 

ketelantaran ekonomi, dan ketelantaran psikososial. Meski berbeda 

latar belakang, interaksi antara sesama residen berlangsung baik 

dibuktikan dengan kepedulian dan sikap tolong menolong dalam 

aktivitas sehari-hari.  

2. Lansia muslim dan nonmuslim sama-sama menganggap bahwa birrul 

walidain atau berbakti kepada kedua orangtua wajib dilakukan oleh 

seorang anak karena selain diperintahkan oleh agama, orangtua juga 

telah merawat anak sejak kecil. Perbedaan dalam memandang konsep 

birrul walidain antara lansia muslim dan nonmuslim yakni lansia 

muslim memandang bahwa birrul walidain mutlak harus dilakukan 

bagaimanapun kondisi dan keadaan anak, sementara lansia nonmuslim 
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dalam pelaksanaannya berpandangan lebih terbuka. Perbedaan 

pendapat ini disebabkan adanya kerincian dalam bentuk sikap dan 

perilaku birrul walidain dalam agama Islam yang tidak ditemukan 

dalam agama lain, latar belakang pendidikan, kondisi fisik, mental, dan 

spiritual. 

3. Dalam memandang kebahagiaan, lansia muslim dan nonmuslim 

memiliki kriteria yang hampir sama. Perbedaan ditemukan pada 

perbandingan latar belakang lansia; dari keluarga atau jalanan, 

kepemilikan anak, dan berbakti tidaknya anak kepada orangtua. 

4. Terdapat hubungan antara sikap dan perilaku birrul walidain dengan 

kebahagiaan lansia di BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur.  

  

B. Saran 

1. Bagi BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur. 

 BPSTW Yogyakarta Unit Budhi Luhur sejauh ini telah 

memberikan fasilitas berupa pelayanan dan pendampingan yang cukup 

baik bagi seluruh residen, baik dalam menanggapi keluhan, mengatasi 

permasalahan residen, maupun usaha untuk mengomunikasikan perihal 

residen dengan keluarga yang bersangkutan. Harapannya hal ini bisa terus 

ditingkatkan. Kemudian perlu diadakan penyuluhan atau kunjungan rutin 

ke setiap wisma untuk mendengarkan keluhan maupun pendampingan 

secara emosional dan spiritual yang lebih intensif bagi residen. 
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2. Bagi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UMY. 

 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai program studi yang 

terfokus pada dakwah Islam baik melalui komunikasi maupun konseling 

ada baiknya dapat memberikan kontribusi dalam dakwah bagi kaum 

marginal yang telantar secara sosial, ekonomi, maupun psikososial. Tidak 

hanya pada lansia, namun juga meliputi anak, remaja, mantan pecandu 

narkoba, anak jalanan, dan lain-lain. Dakwah ini dapat dilakukan melalu 

program kegiatan mahasiswa dengan memberikan dasar-dasar pendidikan 

agama Islam mengingat minimnya pemahaman agama yang mereka miliki.  

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.  

 Penelitian terkait lanjut usia harapannya dapat terus dilakukan.  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengeksplorasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada lansia dengan memfokuskan subjek 

penelitian pada kategori tertentu.  


