
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan penulisan penyusunan Skripsi ini dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Naluri keagamaan (Fitrah) yakni potensi dasar yang melekat dalam jiwa manusia,

sebagai kesiapan alamiah untuk beragama. Dengan ajaran agama akan diperoleh

jawaban atas pertanyaan yang bergetar dalam hati nuraninya'

Dengan pengembalian fitrah kepada agama dan mementingkan nilai moralitas

keagamaan dafam memandang kehidupan secala lurus dan konkrit, yang
a

dilakukan melalui aktivitas dimensi agama sebagai konsekwensinya dalam

dimensi kehidupannYa.

Z. Agama juga mempunyai pengaruh yang besar untuk membentuk kepribadian

seseorang. Dengan keimanan atas diri manusia terhadap Tuhan membuat ia

percaya pada diri untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi cobaan-

cobaan hidup, untuk bersabar serta mernpunyai kuat rasa tenang dan tentram

dalam jiwa yang menimbulkan kedamaian hati dan perasaan'

3. Bahwa pengaruh keislaman dapat mengatasi pribadi yang patologis, dengan

melaksanakan dimensi agama secara keseluruhan, sesuai dengan aiarun Agama

Islam sehingga dapat mengembalikan pribadi yang patologis, menjadi pribadi

yang sehat dan beriman / mukmin-
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Dengan jalan mengembalikan kepercayaanya pada Tuhan sehingga akan tumbuh

kepercayaanpadadirinya,memberikandoronganagarreladanikhlas

menyerahkancarahidupnyadiaturolehhukunTuhantanpamernatikanihtiar

sendiri.

5.2. Saran-saran

Bahwa perilaku beragama seringkali dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan

sosial, yang memungkinkan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka

orang tua selalu waspada dan Selalu memberikan bimbingan keagamaan' agat dalam

proses penyernbuhan atau proses kesadarannya terhadap diri yang patologis dapat

teratasi secara dinamis'
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Alhamdulillah,telahterselesaikannyapembahasanSkripsiyangsangat

sederhana ini. Semua itu adalah karunia dan rahmat Tuhan (Allah) yang diberikan

kepadahambanya.DisampingbekalkemampuankamiyangkurangSempurna,maka

dengan bantuan dan sumbangan pemkiran dari teman-teman sefakultas' sahabat karib

yang terdekat kami, dan terjauh kami serta do'a kedua orang tua kami disetiap tutur

kata, serta lemah lembut kasih sayangnya, dan para dosen yang banyak turut

membantu,sehinggapembahasanskripsikamidapatterselesaikan.

Oleh karena itu, dengan terselsaikannya Skripsi ini semoga mempunyai nilai

iebih dna kredit pOint pengetahua1 terutama bagi penulis sendiri maupun khalayak

yang mempelajari dan mengkaji pembahasan Skripsi ini'

Akhirnya, tentunya Skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, oleh karena

itu kritik dan saran secara kontruktif dan kntis adalah senantiasa penulis harapkan

dalam rangka memberikan penyempurnaan lebih jauh, agar mempunyai hasil yang

kuaiitatif dan obYektif.

Daiam penulisan Skripsi ini, kami berharap agar dapat diridloi Allah SWT'

Semoga




