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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti diperoleh beberapa 

kesimpulan untuk menjawab dari fokus masalah yang ada sebagai berikut: 

Dari segi konteks pembinaan keagamaan Islam yang ada di kepolisian 

Polda Kalimantan Selatan adalah suatu pembinaan yang sudah termasuk 

dalam aturan lembaga kepolisian republik Indonesia yang di pertanggung 

jawabkan atau ditugaskan dalam bagian Satwatpers yangbertujuan untuk 

membina semua anggota Polri yang ada di lingkungan polda Kalimantan 

Selatan agar dapat menambah wawasan ilmu agama Islam dalam menjalankan 

tugas mereka sebagai seorang polisi yang lebih mengedepankan moral dan 

akhlak yang sejalan dengan tuntunan agama Islam. 

Dari segi input, pembinaan keagamaan Islam di kepolisian Polda 

Kalimantan Selatan di ikuti oleh para anggota polisi yang berada di 

lingkungan Polda Kalimantan Selatan, dan yang menjadi pematerinya dalam 

pembinaan tersebut di ambil dari tokoh agama Islam atau ustadz yang ada di 

Banjarmasin. Adapun sarana prasarana dalam pelaksanaan pembinaan 

Keagamaan islam di laksanakan di dalam ruangan masjid AL-Muhtadin yang 

memiliki tempat yang luas, sehingga dapat menampung para anggota dalam 

pembinaan tersebut. 
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Dari segi proses, pembinaan keagamaan Islam di kepolisian Polda 

Kalimantan Selatan di laksanakan setiap hari rabu siang setelah sholat juhur 

berjamaah, adapun waktu berjalannya pembinaan tersebut kurang lebih 30 

menit yang disampaikan oleh ustad selaku pemateri dalam pembinaan 

keagamaan Islam dan di ikuti oleh para anggota kepolisian yang ada di 

kepolisian Polda Kalimantan Selatan. Adapun materi yang disampaikan dalam 

pembinaan tersebut sudah di jadwalkan oleh Pembina yang tidak lepas dari 

pembahasan  tentang Akidah, akhlak, ibadah  dan fiqih. Dalam pembinaan 

tersebut di harapkan para anggota dapat mengamalkan Ilmu agama Islam dan 

menjalankan tugasnya sesuai dengan norma agama dengan tuntunan ajaran 

islam. 

Dari segi evaluasi hasil untuk Program pembinaan keagamaan islam di 

kepolisian polda Kalimantan selatan yang bertujuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada semua anggota 

polri yang berada di lingkungan polda Kalimantan selatan, sudah cukup baik, 

dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan yang 

mana sikap dan antusias para nggota dalam mengikuti pembinaan tersebut 

masih ada, walaupun tidak semua anggota dapat mengikuti pembinaan 

tersebut secara menyeluruh. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut pembinaan yang ada di dalam 

POLDA Kalimantan Selatan sudah baik, akan tetapi yang membuat peneliti 

merasa kurang adalah mengenai kehadiran para personil POLRI yang tidak 

ditekankan. Alangkah lebih baiknya untuk pembinaan agama ini kehadiran 

diwajibkan pada setiap personil sehingga pembinaan merata tidak ada yang 

terlewat. Dan jika sudah terpenuhi maka pemateri bisa juga di datangkan dari 

luar daerah atau Negeri agar pengetahuan pembinaan ini lebih dinamis dan 

kontemporer. 


