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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Proses Konversi Agama  

Proses konversi agama yang dialami subjek terdapat pada teori yang 

dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat. Dari hasil proses tersebut bahwa proses 

konversi agama pada subjek mengalami proses diantaranya : 

a. Subjek I 

Dalam proses terjadinya konversi agama dari agama Khatolik ke 

agama Islam CS sebagai subjek pertama mengalami proses yaitu 

mengalami proses masa tenang, masa ketidaktenangan, masa konversi, 

masa tenang dan tentram dan masa ekspresi konversi agama. 

b. Subjek II  

Sedangkan pada subjek kedua proses terjadinya konversi agama dari 

agama Kristen ke agama Islam yang dialaminya berbeda dengan 

subjek pertama yaitu pada tahap masa tenang, masa ketidaktenangan, 

dan masa konversi.  

2. Faktor Konversi Agama 

Faktor yang menyebabkan konversi agama di usia lanjut dalam penelitian 

ini ada empat faktor yang dikemukakan oleh William James dan Max Heirich 

yaitu, faktor psikologi, faktor kepribadian (intern), faktor lingkungan tempat 

tinggal (ekstern) dan faktor ilahi, diantaranya :  
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a. Subjek I  

Faktor yang mempengaruhi konversi agama pada subjek penelitian ini 

diantaranya melalui faktor ilahi, faktor psikologi, faktor kepribadian 

(intern), faktor lingkungan tempat tinggal (ektern).  

b. Subjek II  

Sedangkan pada subjek kedua bahwa faktor yang mempengaruhi pada 

konversi agama yaitu faktor psikologi, faktor kepribadian, faktor 

perubahan status (ekstern) dan faktor keluarga.  

Dilihat dari perkembangan agama pada usia lanjut khususnya pada 

penguhuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma saat ini usia 

salah satu faktor dalam perkembangan beragama. Dengan kondisi yang sudah 

banyak menurun kebanyakan dari mereka kurang dalam beragama. 

Perkembangan agama yang mereka anut saat ini perlu adanya bimbingan 

dalam pembinaan agama. Selain kondisi fisik yang menurun lanjut usia butuh 

adanya pendekatan karna pada saat inilah mereka sudah merasa kesepian. 

Selain itu yang dirasakan setelah mengalami konversi agama membuat lanjut 

usia merasa adanya hidayah yang telah memberikan kemudahan dalam 

mempelajari ajaran Islam.  

B. Saran  

1. Saran untuk RPSLU Budhi Dharma untuk dapat memperhatikan sebuah 

perubahan agama yang terjadi di usia lanjut dan mendata siapa saja yang 

mengalami konversi agama. Selain itu juga, ketika lansia ingin merubah 

agamanya ini adalah sebuah hak untuk mereka dalam menganut agama 

yang mereka percayai. Perubahan agama di usia lanjut tidak lah mudah, 

melihat dari usia dan juga kondisi mereka yang sudah menurun mereka 
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perlu untuk bimbingan secara dekat dalam proses perubahan agama yang 

mereka alami.  

2. Saran untuk RPSLU Budhi Dharma agar lebih memperhatikan kondisi 

lansia yang mempunyai keterbatasan penglihatan, karena dengan semangat 

yang dimiliki lansia tunanetra sangatlah baik. Oleh karenanya, RPSLU 

dapat memberikan fasilitas Al-Quran khusus tunanetra atau biasa disebut 

dengan Al-Quran Braille. Hal ini dapat sangat membantu lansia yang 

mengalami keterbatasan untuk dapat mempelajari serta mengenal Al-

Quran lebih mendalam. 

3. Diharapkan lansia dapat terus meningkatkan agama yang dianutnya serta 

dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang sudah diberikan oleh pihak 

RPSLU Budhi Dharma. Hal ini agar dapat memperkuat kembali agama 

yang dianut serta memantapkan dalam proses terjadinya konversi agama. 

Dan apabila sudah merasa kurang tidak baik dalam keagamaan yang 

dianut, untuk dapat memberitahukan kepada pihak petugas agar 

permasalahan tersebut dapat teratasi. 

4. Peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. Tidak hanya topik permasalahan yang sama tetapi juga bisa 

pada topik permasalahan lain terkait penelitian ini. Misalnya tentang 

perkembangan psikologi agama pada lansia. Serta dapat meneliti suatu 

pengamatan secara lebih mendalam.  

  


