
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data dan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan nyata antar FPPI dengan moral mahasiswa program studi 

PPKN jurusan pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung TA 2010/2011 

dimana keikutsertaan mahasiswa dalam BBQ dengan sikap moral 

mahasiswa yang ditampilkan. 

2. Berdasarkan hasil penghitungan dan pengolahan data: 

a. Peranan FPPI dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang  

agama islam dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil pengolahan data, 

dapat diketahui bahwa sebanyak 10 orang (11 %) responden berkategori 

tidak baik karena mahasiswa tersebut tidak pernah atau tidak sama sekali 

ikut dalam kegiatan tentang keagamaan baik tentang penyuluhan agama 

maupun ceramah pada setiap pertemuan BBQ yang diadakan setiap 

minggunya, dan sebanyak 28 orang (30 %) responden berkategori 

sedang karena mereka masih tetap mengikuti kegiatan tersebut meski 

tidak aktif sepenuhnya, Sedangkan  sebanyak 54 orang (59%) responden 

berkategori baik moralnya sebagai mahasiwa karena mereka ikut dan 

aktif disetiap pertemuan kegiatan tentang keagamaan baik tentang 

penyuluhan agama maupun ceramah pada setiap pertemuan BBQ yang 

diadakan setiap minggunya.    
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b.  Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 

orang (4 %) responden berkategori tidak baik, karena mahasiswa 

tersebut tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat baik berjamaah 

maupun sendiri dan sering melanggar larangan-larangan Allah.  dan 

sebanyak 72 orang (78 %) responden berkategori sedang karena masih 

sering sholat dan berbuat baik, Sedangkan  sebanyak 16 orang (18%) 

responden berkategori  baik moralnya, karena rajin dalam melaksanakan 

ibadah dan taat terhadap perintah dan larangan-larangan Allah. 

c.  Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa sebanyak 9 

orang (10 %) responden berkategori tidak baik, karena sikap dan prilaku 

mahasiwa tersebut tidak mencerminkan seorang yang bermoral dan 

sebanyak 51 orang (55 %) responden berkategori sedang, karena masih 

mampu menjaga sopan santun, disiplin, beretika dan bertanggung jawab 

Sedangkan  sebanyak 32 orang (35%) responden berkategori  baik 

moralnya karena mampu menjaga sikap dan prilakunya dengan baik 

sesuai dengan moral. 

d.  Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa sebanyak 21 

orang (23%) responden berkategori tidak baik karena mahasiwa tersebut 

tidak berminat untuk berdakwah atau tidak mau mengajarkan tentang 

kebaikan terhadap sesama manusia. dan sebanyak 60 orang (65%) 

responden berkategori sedang, ia berminat meski tidak sepenuhnya 

berdakwah dan mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama manusia. 

sebanyak 11 orang (12%) responden berkategori  baik moralnya karena 

ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk agama islam. 
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2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka peneliti menyampaikansaran sebagai berikut : 

1. Kepada Pengurus BBQ hendaknya kegiatan yang ada dapat ditambah 

dengan mengadakan pengajian akbar atau mendatangkan penceramah 

setiap satu bulan sekali sehingga dari pertemuan tersebut mahasiswa dapat 

berbagi satu sama lain tentang apa yang mereka peroleh dari tutor masing-

masing, selai itu juga pengajian akbar dapat berfungsi sebagai siraman 

rohani yang dapat memotifasi mahasiswa untuk memperbaiki ahklaknya. 

2. Kepada pimpinan Fakultas untuk dapat mengembangkan pemikiran 

mahasiswa tentang taqwa didalam organisasi FPPI dengan diberikannya 

ceramah agama dari dosen lingkungan fakultas yang diadakan setiap 3 

bulan sekali. 

3. Kepada seluruh para Dosen FKIP yang beragama islam ikut serta   

ceramah agama dari dosen lingkungan fakultas yang diadakan setiap 3 

bulan sekali tersebut. 

4. kepada para mahasiswa didalam FPPI bukan saja diajarkan tentang 

ceramah didalam itu juga belajar tentang Qur’an. 

 

 

 


