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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui observasi, pengamatan langsung dilapangan, dan hasil 

wawancara dengan responden selama berbulan-bulan ditemukan oleh penulis 

data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dan laporan data-data hasil 

penelitian telah diproses, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian terhadap anggota Denzipur-8 Gawi Manuntung, dilihat 

bahwa perilaku keberagamaan anggota Denzipur-8, antara lain; berdoa 

sebelum dan sesudah bekerja, membuka dan menutupnya saat mereka 

melaksanakan Apel pagi dan siang, shalat fardhu 5 waktu, shalat fardhu 

Maghrib, Shalat Isya berjamaah, yasinan (membaca Alquran), shalat 

sunnah, berpuasa di bulan ramadhan, menunaikan zakat, membaca 

Alquran di Masjid satuan. 

2. Aktifitas anggota yang diadakan satuan pada hari Kamis malam Jumat 

yaitu shalat Magrib, Shalat Isya berjamaah, dengan membaca surah Yasin 

dan surah Al-Mulk serta dengan diisi ceramah agama, adalah bentuk 

perintah komandan satuan dan perwira di bawahnya sebagai pengawasan 

terhadap anggota Denzipur-8 di Masjid satuan Nurul Jariyah. 

3. Perilaku keberagamaan dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern antara lain; faktor kepribadian, Faktor usia, faktor 

jenis kelamin, Faktor intelektual. Kemudian Faktor lingkungan keluarga , 

faktor sekolah dan Faktor lingkungan masyarakat.  



127 
 

4. Faktor penghambat dan pendukung terhadap kegiatan shalat Maghrib, 

shalat Isya berjamaah, yasinan (membaca Alquran) dan ceramah agama. 

Kemudian adanya faktor penghambat yaitu, anggota, atasan atau perwira, 

tugas, dan adanya faktor pendukung yakni tetap adanya kegiatan, adanya 

perintah komandan agar anggota hadir, adanya nasehat, dan adanya 

nasehat agama dari para penceramah. Selanjutnya ide-ide solusi agar 

anggota mampu mempertahankan keaktifannya dalam menjalankan 

kewajiban beribadah, seperti berdoa, shalat fardhu berjamaah, shalat 

sunnah, puasa, zakat dan aktif membaca Alquran. 

B. Saran-saran 

1. Kepada Komandan dan wakil komandan, perwira dan atasan satuan 

Detasemen Zeni Tempur-8 dimohon untuk mendorong, menghimbau dan 

memberikan nasehatnya kepada anggota untuk mau memaksimalkan 

kehadirannya pada kegiatan-kegiatan agama yang ada di satuan. Dengan 

tujuan mampu merubah perilaku anggota yang tadinya kurang aktif dalam 

beribadah menjadi anggota yang taat beribadah. 

2. Kepada prajurit TNI Angkatan Darat di satuan Detasemen Zeni Tempur-8 

agar berkenan untuk meluangkan waktu untuk mengikuti segala kegiatan-

kegiatan satuan.  

Memahami dan bisa menjalankan perintah agama membuat kedamaian, 

tugas dan perjuangan anggota untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya 

adalah suatu penghargaan dan kehormatan bagi dirinya. 


