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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, serta hasil analisis pembahasan hasil 

penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksistensi program binder dikalangan UPI yang peneliti lihat belum 

signifikan dan belum memegang peranan penting. Hal ini pun dirasakan 

oleh para responden dan pementor binder sendiri, mereka mengatakan 

bahwa program binder memang penting namun aplikasi dari makna 

binder itu sendiri belum terasa oleh masyakarat UPI. Maka dari itu 

perlu adanya peningkatan dalam mengeksiskan binder di UPI sendiri. 

2. Program yang paling berpengaruh terhadap perubahan keagamaan 

peserta binder dalam meningkatkan ibadah kepada Allāh  SWT adalah 

pembinaan mentoring. Karena pembinaan metoring itu lebih merangkul 

para peserta untuk lebih terbuka, sehingga dalam forum atau pembinaan 

mentoring itu para peserta dapat sharing, dan ngobrol secara terang-

terangan tanpa adanya kecanggungan kepada pementornya. 

3. Pengaruh dari program binder terhadap aktifitas keagamaan mahasiswa 

peserta binder itu sendiri berada dalam persentase kuat, karena dari 

hasil angket dan wawancara mengatakan bahwa dengan mereka 

mengikuti program binder dapat lebih meningkatkan ibadah mereka 

kepada Allāh  SWT. 

 

 

 



 

81 
Gina Sania Fauziah, 2013 
Pengaruh Program Bina Kader (Binder) Terhdap Aktivitas Keagamaan Mahasiswa Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

B. Saran 

     Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang berjudul Pengaruh 

Program Binder Terhadap Aktivitas Keagamaan Mahasiswa (studi 

deskriptif pada peserta binder semester ganjil periode 2012/2013), maka 

dari itu penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak 

diantaranya: 

1. Kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islām, 

diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai literature dalam 

membuat penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan aktifitas 

keagamaan mahasiswa. 

2. Kepada pengurus binder, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan 

sebagai bahan evaluasi dalam melakukan peningkatan ibadah peserta 

binder itu sendiri agar menjadi lebih baik lagi terutama dalam da’waħ 

nya, karena da’waħ merupakan salah satu tujuan utama dari adanya 

program binder. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dijadikan sebagai tolak 

ukur untuk dikembangkan dan disempurnakan lagi segala sesuatunya 

terutama dalam melakukan penelitian baru yang masih berhubungan 

dengan keta’ātan beragama mahasiswa. 
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