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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah peneliti membahas hasil dan menganalisis keberagamaan 

masyarakat minoritas muslim yang ada di dusun Baninan, desa Rubung Buyung, 

maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pengetahuan keberagamaan masyarakat minoritas muslim tentang pengetahuan 

akidah terutama yang berkaitan dengan rukun iman sebagian besar mengetahui 

jumlah rukun iman walaupun lebih sering tertukar dalam penyebutan susunannya. 

Pengetahuan iman kepada Allah semua menyakini dengan adanya Allah dan 

hanya sekedar mengetahui sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyanyang. 

Iman kepada malaikat sebagian besar hanya mengetahui iman kepada malaikat 

tanpa mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, Iman kepada kitab-

kitab Allah sebagian besar hanya sekedar mengetahui nama-nama kitab yang 

empat yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, namun sebagian tetap ada yang 

tertukar dalam penyebutannya kitab apa diturunkan kepada nabi siapa, kecuali 

kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mereka 
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mengetahui itu, Iman kepada Rasu-rasul Allah sebagian besar dari mereka hanya 

mengetahui bahwa rasul adalah utusan dari Allah, Iman
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1. kepada hari kiamat sebagian besar mereka hanya sekedar mengetahui 

bahwa hari kiamat benar-benar ada dan akan terjadi kelak, Iman kepada 

Qada dan Qodar sebagian besar dari mereka hanya mengetahui 

ketentuan dan ketetapan baik maupun buruk bahwa itu semua 

datangnya dari Allah. 

2. Pengalaman ibadah masyarakat minoritas  muslim di dusun Baninan 

mengenai salat wajib lima waktu hanya sebagian kecil yang 

melaksanakan dengan rutin dan sebagian besarnya belum dapat 

melaksanakan secara rutin dikarenakan berbagai alasan. Salat jumat 

hanya  sebagian kecil saja yang melaksanakan dengan rutin sebagian 

besarnya masih kadang-kadang dalam melaksanakannya. Puasa 

ramadhan sebagian besar mereka melaksanakan puasa di bulan 

ramadhan namun masih banyak yang bolong-bolong, dan hanya 

sebagian kecil yang bisa melaksanakan puasa dengan penuh. Zakat 

fitrah sudah semuanya telah melaksanakanya, membaca Al-Quran 

hanya sebagian kecil yang bisa membaca Al-Quran dan sebagian 

besarnya masih belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan baik. 

 B. Saran-Saran 

1. Bagi masyarakat muslim yang ada di dusun Baninan hendaknya lebih 

meningkatkan lagi wawasannya tentang pengetahuan agama Islam sebagai 

bekal dalam kehidupannya. 
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2. Kepada seluruh masyarakat muslim yang ada di dusun Baninan hendaknya 

lebih meningkatkan lagi amalan ibadahnya, seperti salat lima waktu, puasa 

ramadhan, zakat fitrah, dan membaca Al-Quran. 

3. Kepada guru-guru dan tokoh masyarakat setempat hendaknya lebih 

memperhatikan lagi tentang keberagamaan masyarakat minoritas muslim 

yang ada didusun baninan. 

4. Bagi masyarakat muslim yang ada di dusun Baninan hendaknya lebih 

meningkatkan lagi rasa solidaritas dan toleransi dalam diri, antar sesama 

umat beragama dalam hal sosial bukan masalah ibadah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




