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BAB V 

SIMPULAN,  SARAN, DAN PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan positifyang signifikan 

antara keaktifan mengikuti organisasi keagamaan dengan pengamalan keagamaan 

anggota Korp Dai Islam (Kordais) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo 

Semarang, yang ditunjukkan dengan hasil rhitung yang menunjukkan nilai positif 0,354 

dengan tingkat signifikansi 0,012. Nilai positif tersebut menunjukkan semakin tinggi 

keaktifan mengikuti organisasi keagamaan maka semakin tinggi pengamalan keagamaan, 

sebaliknya semakin rendah keaktifan mengikuti organisasi keagamaan maka semakin 

rendah pengamalan keagamaan.  Adapun hubungan yang positif tersebut berasal dari 

aspek-aspek tiap variabel. Aspek variabel keaktifan mengikuti organisasi keagamaan 

terdiri dari memahami fungsi organisasi kemahasiswaan, memiliki motivasi dalam 

mengikuti kegiatan di kampus, berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan di kampus, 

kepemimpinan, pengembangan diri, tanggung jawab, dan Inisiatif. Aspek-aspek 

pengamalan keagamaan terdiri dari suka menolong, berderma, berlaku jujur, menjaga 

amanat, shalat, puasa, thaharah, dan membaca Al-Qur’an. Bentuk pengamalan 

keagamaan tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar aspek pengamalan keagamaan. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang akan peneliti sampaikan yaitu bagi pelaksana 

organisasi keagamaan Korp Dai Islam (Kordais) untuk membantu merealisasikan visi dan 

misi mencetak dai-daiah serta mendukung program yang telah disepakati agar bisa 

berjalan dengan lancar. Selain itu, pihak fakultas hendaknya mengupayakan kehidupan 

beragama di lingkungan kampus agar perilaku yang baik dapat dipertahankan maupun 

dapat lebih ditingkatkan. Keaktifan anggota dalam mengikuti organisasi keagamaan 

dalam kategori sedang, untuk itu dari pihak kampus untuk memberikan motivasi supaya 

anggota sadar dan merasa kegiatan ini bermanfaat dan sanggat dibutuhkan sehingga 

mereka termotivasi untuk aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, Korp 

Dai Islam (Kordais) bukan dibentuk bagi orang-orang yang mahir dan sudah mempunyai 

bakat-bakat dibidangnya, melainkan dibentuk untuk seluruh mahasiswa yang ingin 
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menumbuhkan bakat yang diharapkan sesuai dengan minatnya, serta diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang mempunyai bakat untuk mengkaji lebih dalam lagi. Korp Dai Islam 

(Kordais) merupakan wadah dalam mencari ilmu dengan cara mengamati dan 

mengamalkan dari apa yang diperolehnya selama aktif menjadi anggota. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan 

petunjuk-Nya serta pertolongan-Nya kepada peneliti sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi.Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat berbagai 

kesalahan meskipun sudah peneliti usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi 

peneliti sendiri di masa yang akan datang Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


