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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dalam bab I sampai bab IV telah dilihat tentang penjelasan 

mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari pengertian, penelitian dan 

diskusi. Hasil tersebut dapat memberi manfaat bagi subjek dan penulis. 

Tidak menutup kemungkinan penelitian ini jauh dari sempurna, sehingga 

dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

analisis pada bab sebelumnya.  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis statistik dalam bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan PAR 

memiliki pengaruh positif dan signifikan pada PWB remaja di SMP 

Negeri 1 Kupang. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa semakin 

tinggi religiusitas dan PAR remaja di SMP Negeri 1 Kupang maka 

PWB remaja di SMP Negeri 1 Kupang juga semakin meningkat. 

Selain itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukan 

adanya perbedaan tingkat PWB antara remaja laki-laki dan 

perempuan di SMP Negeri 1 Kupang 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat 

dirumuskan beberapa saran sebagai berikut: 

1.2.1 Remaja (Siswa SMP Negeri 1 Kupang) 

1. Remaja dapat saling memberikan informasi dan mengingatkan 

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat religius baik 

di sekolah maupun di lingkungan sekitar guna tercapainya 

PWB yang positif. 

2. Remaja dapat saling memberikan saran atau masukan yang 

dapat membantu teman untuk tercapainya PWB yang positif. 

Misalnya dengan membuat kelompok untuk mendiskusikan 

hal-hal yang penting untuk dicapai pada masa depan. 

1.2.2 Orangtua 

1. Meningkatkan komunikasi dengan remaja secara khusus 

membicarakan tentang hal-hal apa saja yang membuat mereka 

bingung dalam mencapai tujuan di masa depan. 

2. Menciptakan rasa saling memberikan perhatian, pengakuan, 

penghargaan, kasih sayang, saling percaya dan kedekatan 

dalam keluarga, dengan demikian dapat menolong remaja 

untuk merasa nyaman di rumah dan memiliki PWB yang 

positif. 
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3. Tetap memberikan dukungan terhadap aktifitas kerohanian 

remaja, karena ketika memperoleh hal tersebut maka remaja 

akan mendapatkan kepercayaan dan merasa dirinya berharga. 

1.2.3 Pihak Sekolah 

1. Terus memberikan perhatian yang penting bagi peningkatan 

PWB siswa, misalnya dengan meningkatkan hubungan positif 

dengan siswa. Dalam hal ini, bisa melalui interaksi yang terjadi  

di kelas antara siswa-guru, guru memberikan ruang bagi siswa 

untuk lebih berkontribusi dalam pelajaran dan aktivitas kelas.  

2. Sekolah juga bisa memberikan perhatian dalam lingkup 

pergaulan antar siswa sehingga lingkungan pergaulan di 

sekolah menjadi lingkungan yang kondusif dan aman bagi 

siswa melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh para 

guru mengenai pentingnya kepedulian satu dengan yang lain 

sebagai bagian besar dari keluarga “sekolah” tersebut.  

3.  Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan 

rohani ataupun kegiatan yang bersifat pengembangan diri siswa 

sehingga siswa dapat merasa percaya diri dan berani untuk 

mengejar cita-cita dan tujuan mereka.  

4. Menambah materi yang berkaitan dengan persoalan religiusitas 

dalam pelajaran agama yang dapat diterapkan oleh remaja 

dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini, guru bisa 

mengadakan diskusi dalam kelompok kecil dengan topik-topik 

yang berkaitan dengan persoalan religiusitas sehingga ada 
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keterbukaan (share) dari remaja dan dapat meningkatkan 

pemahaman tentang religiusitasnya. 

 

1.3 Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini masih terbatas, karena hanya meneliti pengaruh 

religiusitas dan PAR terhadap PWB. Dengan demikian masih ada 

variabel lain yang turut memengaruhi PWB remaja yang belum 

dijelaskan dan diteliti, maka direkomendasikan  untuk penelitian 

selanjutnya untuk melihat faktor yang lain. Misalnya status sosial 

ekonomi, budaya, dukungan sosial, LOC, harga diri dan lain 

sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


