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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan perubahan 

perilaku beragama mahasiswa alumni UNIRES PUTRI UMY di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Mahasiswa alumni UNIRES PUTRI UMY mengalami perubahan 

perilaku beragama yang mana bentuk perubahan perilaku 

beragamanya adalah semakin menurunnya kegiatan keagamaan 

yang dilakukukan oleh alumni UNIRES PUTRI UMY. Menurut 

beberapa informan perilaku beragama alumni UNIRES PUTRI 

UMY sangat berbeda ketika menjadi Resident dan setelah menjadi 

alumni. Ketika masih menjadi Resident para mahasiswa alumni 

sering atau terbiasa melakukan kebiasaan keibadahan seperti shalat 

jam’ah, tadarus setelah shalat, ataupun berbusana syar’i. Namun 

ketika setelah menjadi alumni UNIRES PUTRI UMY kegiatan 

keibadahan tersebut jarang dilakukan ataupun bahkan sudah tidak 

pernah dilakukan. 

2. Latar belakang terjadinya perubahan perilaku beragama pada 

mahasiswa alumni UNIRES PUTRI UMY, yang di ungkapkan 
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oleh informan di pengaruhi oleh lingkungan baru yang berbeda 

jauh dari lingkungan UNIRES PUTRI UMY dan budaya luar yang 

ada dalam lingkungan masyarakat di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang membuat para mahasiswa alumni ini menjadi 

melalaikan kegiatan keagamaan seperti shalat berjama’ah, shalat 

sunnah, tadarus al-Qur’an setelah shalat dan berbusana yang syar’i. 

Tidak adanya larangan ataupun aturan merupakan faktor utama 

mahasiswa alumni UNIRES mengalami perubahan perilaku 

beragama.  

B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih terdapat 

kekurangan baik dalam hasil penelitian dan fokus permasalahan yang dikaji. 

Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti memiliki saran: 

1. Guna memperluas penelitian mengenai perubahan perilaku 

perubahan sosial  mahasiswa, maka perlu diadakannya penelitian 

lanjutan dengan fokus penelitian yang berbeda. Hal ini sebagai 

upaya memperkaya khazanah Psikologi sosial. 

2. Bagi para mahasiswa alumni UNIRES PUTRI UMY di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hendaklah menanamkan 

dalam diri masing-masing ghirah atau semangat keagamaan 

sehingga dapat menyaring terlebih dahulu budaya yang masuk dari 
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luar, dan memilah-milah kembali mana yang patut di ikuti dan 

mana yang tidak patut diikuti, supaya tidak terjadi perubahan 

sosial yang mengarah pada arah negatif dan dapat merugikan diri 

sendiri dan lingkungan sekitar. 

3. Bagi UNIRES PUTRI UMY, perlu menambahkan pendidikan 

karakter untuk penanaman ghirah atau semangat keagamaan 

bukan hanya dibiasakan melakukan kebiasaan ibadah, sehingga 

dalam diri para alumni UNIRES PUTRI UMY tertanam semangat 

untuk terus melakukan kegiatan keagamaan dan tidak terjadi 

perubahan sosial yang mengarah pada arah negatif.  


