
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Pekanbaru Riau yang tersebar

dibeberapa Universitas (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Universitas Riau, Universitas Abdurabb, Universitas Muhammadiyah Riau, dan

Universitas Islam Riau) menunjukkan kesimpulan bahwa: pertama, mahasiswa

cenderung lebih percaya kepada ustadz. Kedua, mahasiswa yang percaya kepada

ustadz didasarkan pada faktor kompetensi yang melihat pada kemampuan ustadz

yang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai

ajaran Islam, faktor kebajikan yang mengacu pada kepedulian ustadz terhadap

jama’ahnya, dan faktor integritas mengacu pada kebenaran perkataan yang

disampaikan (kejujuran), komitmen (perkataan maupun perilaku yang

ditampilkannya sama) maupun tanggung jawab ustadz dalam menjalankan

peranannya sebagai pendakwah. Ketiga, faktor kompetensi, kebajikan dan

integritas tentu saja didasarkan pada al-Quran dan Hadist sebagai rujukan dalam

hidup umat muslim yang harus diimani (dipercaya kebenarannya).

Keempat, peranan ustadz jika dilihat dari harapan kepercayaan mahasiswa

merujuk pada atribut seorang pemimpin yang lebih dipercaya dibandingkan

pemimpin lainnya, seperti pemimpin pemerintahan. Kelima, ketidakpercayaan

mahasiswa terhadap ustadz karena integritas ustadz yang rendah pada aspek

kejujuran dan tanggung jawab yang ditandai dengan tidak konsistennya perkataan



dan perbuatan yang dilakukan ustadz. Keenam, mahasiswa yang kuat dalam

mengidentifikasikan dirinya terhadap agama cenderung lebih percaya kepada

ustadz, karena ustadz dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan nilai-nilai

keislaman yang tentunya akan berdakwah dan memimpin sesuai dengan syariat

Islam.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil

penelitian ini diantaranya:

1. Bagi ustadz

Kepercayaan merujuk pada reliabilitas ustadz yang dipercaya sebagai

seorang pendakwah dan pemimpin dan diharapkan mampu memiliki

kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman baik pada aspek

kompetensi, kebajikan, maupun integritas (tentunya didasarkan pada al-

Quran dan Hadist) agar tujuan dari dakwah tersebut dapat dicapai dengan

baik.

2. Bagi para Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan tertarik meneliti mengenai

masalah kepercayaan terhadap ustadz yang diteliti tidak hanya sebatas

pada ranah mahasiswa. Selanjutnya bagi peneliti yang ingin melakukan

penelitian serupa dengan menggunakan pendekatan Indigenous

Psychology mungkin bisa melakukan crosstab pada data latar belakang

lainnya seperti jenis kelamin, demografi, maupun usia responden untuk

melihat variasi kepercayaan diantara mereka dan lebih mampu



memperkaya hasil penelitian. Lebih lanjut bisa menemukan jenis

kategorisasi lain yang mampu mendukung penelitian misalnya didasarkan

pada teori epistemic motivation.


