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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian yang penulis bahas dan menganalis perilaku 

keberagamaan alumni pondok pesantren darul ilmi banjarbaru, maka penulis 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku keberagmaan mahasiswa alumni pondok pesantren darul ilmi 

tentang keberagamaan  terutama yang berkaitan dengan pengamalan ibadah 

seperti salat fardu lima waktu sebagian besar masih mengerjakannya 

walaupun masih ada sebagian kecil yang melaksanakannya diakhir waktu 

dan diluar waktu. Salat berjamaah hanya sebagian kecil masih 

melaksanakannya. Salat sunah sebagian besar masih melaksanakan seperti 

salat dhuha, salat rawatib, dan salat tahajud. Puasa  ramadhan sebagian besar 

sudah melaksanakan puasa selama bulan penuh dan hanya sebagian saja 

yang tidak berpuasa di karenakan haid. Puasa  sunah sebagian besar masih 

melaksanakannya walaupun tidak serajin ketika dipondok pesantren. 

Membaca alquran sebagian besar masih membaca alquran dan kebanyan 

dari mereka membacanya selepas salat magrib. Majelis taklim sebagian 

besar sudah sangat jarang menghadiri majelis taklim. 

Dari penjelasan diatas mahasiswa alumni pondok pesantren darul ilmi 

banjarbaru mengalami perubahan dalam tingkat keberagamaan karena 

setelah menemukan hal-hal yang baru dan pengaruh budaya luar yang ada 

pada lingkungan sekitar mereka. Sehingga mereka menjadi lalai akan 
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perintah agama dan tanggung jawab sebagai orang muslim ataupun 

muslimah. 

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku keberagamaan pada mahasiswa alumni 

pondok pesantren darul ilmi banjarbaru, yang diungkapkan salah satu 

responden faktor yang mempengaruhinya adalah kesadaran diri, teman dan 

lingkungan. Faktor tersebut berbeda jauh dari lingkungan pondok pesantren 

karena di lingkungan kampus tidak ada aturan-aturan untuk melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang sering mereka kerjakan di pondok pesantren. 

Sehingga dalam melaksanakan kegiatan keagamaan belum ada kesadaran 

penuh dalam pelaksanaan nya. Di samping itu juga dari segi berteman juga 

berbeda jauh ketika dipondok berteman hanya kepada sesama jenis saja 

tidak banyak berteman kepada lawan jenis. 

B. Saran-saran 

1. Bagi mahasiswa alumni pondok pesantren darul ilmi agar lebih rajin lagi 

melaksanakan tentang kegiatan keagamaan yang dulu rajin dikerjakan 

dipondok pesantren jangan sampai ketika sudah berada didunia luar semua 

kegiatan keagamaan ditinggalkan begitu saja. 

2. Kepada mahasiswa alumni pondok pesantren darul ilmi  hendaknya 

menyaring terlebih dahulu budaya-budaya yang ditemukan ketika sudah 

tidak berada dilingkungan pesantren.  

3. Kepada mahasiswa alumni pondok pesantren darul ilmi agar lebih 

meningkatkan lagi kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai agama bagi 

kehidupan sehari-hari. 
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4. Kepada lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren, khususnya bagi 

pondok pesantren darul ilmi terhadap alumni yang melanjutkan kejenjang 

pendidikan selanjutnya diharapkan agar lebih memperhatikan bagaimana 

cara menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dalam beragama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


