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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bagian ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan 

mengajukan beberapa saran. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada korelasi yang positif antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. 

Korelasi positif tersebut berarti bahwa apabila terjadi peningkatan religiusitas 

dalam diri seorang anggota sidi Jemaat GMIM Zebaoth Wanea maka terjadi 

peningkatan pula pada kebahagiaan subyektifnya. Atau sebaliknya, apabila 

terjadi penurunan pada religiusitasnya, maka akan diikuti pula oleh penurunan 

kebahagiaan subyektifnya. 

2. Berdasarkan perhitungan data, diperoleh nilai R Square 8.5 %, artinya 

religiusitas memiliki pengaruh 8,5 % terhadap kebahagiaan subyektif. 

3. Religiusitas terdiri dari 5 (lima) dimensi sebagai dasar ukur, yaitu dimensi 

ideologis, intelektual, ritual, eksperiensial dan konsekuensial. Ketika kelima 

dimensi religiusitas ini dikorelasikan dengan kebahagiaan subyektif, maka 

hanya ada tiga dimensi yang memenuhi syarat signifikan korelasi, yaitu 
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dimensi intelektual, ritual dan konsekuensial. Dari ketiga dimensi tersebut, 

yang paling besar nilai koefisien korelasinya adalah dimensi intelektual. 

4. Ada empat faktor yang memengaruhi religiusitas seseorang, yaitu lingkungan 

sosial, pengalaman spiritual, kebutuhan hidup dan pengetahuan akan iman. 

Berdasarkan analisa faktor, diperoleh penjumlahan indeks relatif (RI) tertinggi 

yaitu pengetahuan akan iman. Hasil ini mendukung hasil analisis korelasi. 

Dengan demikian, pengetahuan akan iman dan dimensi intelektual merupakan 

dua hal yang sangat mendukung peningkatan religiusitas ketika dikorelasikan 

dengan kebahagiaan subyektif.  

5. Ada 15 faktor (eksternal dan internal) yang memengaruhi kebahagiaan 

seseorang, yaitu uang, keluarga, kehidupan sosial, kesehatan, agama, emosi 

positif, usia, pendidikan, iklim, suku, gender, produktivitas kerja, kepuasan 

terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, dan kebahagiaan masa 

sekarang. Setelah dilakukan penelitian terhadap 209 responden anggota sidi 

jemaat GMIM Zebaoth Wanea, diperoleh jumlah indeks relatif tertinggi yaitu 

agama. 

6. Tidak ditemukan adanya korelasi yang signifikan, antara usia dengan 

kebahagiaan subjektif, hal ini terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-

laki, sedangkan pada perempuan, ada hubungan yang signifikan.   
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B. Saran 

Ketika penulis mengedarkan kuesioner penelitian, ada beberapa hambatan 

yakni adanya peristiwa duka yang terjadi di dalam Jemaat yang memengaruhi 

pengisian pada skala kebahagiaan. Peristiwa-peristiwa duka tersebut terjadi di Kolom 

1, Kolom 2, Kolom 5, Kolom 7, Kolom 8, dan Kolom 9. Khusus Jemaat Kolom 5, 

Kolom 7 dan Kolom 8 sudah seperti sebuah keluarga besar. Hal ini dikarenakan telah 

terjadi hubungan pernikahan beberapa keluarga di dalam satu Kolom. Sehingga 

ketika ada satu keluarga yang berduka, maka keluarga-keluarga yang terkait pun akan 

mengalami hal yang sama. Secara khusus, integrasi dan dukungan sosial dari pihak 

gereja sangat dibutuhkan dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga yang 

berduka. Selanjutnya, walaupun sebagian besar jemaat berlatar belakang militer yang 

terbiasa hidup dalam tata aturan yang ketat ada baiknya untuk sesekali melakukan 

aktifitas bersama yang bertujuan rekreasi dan relaksasi. 

Disarankan juga untuk menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam 

peneltian ini, seperti pendidikan dan sosial budaya, agar hasilnya bisa lebih 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 


