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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan mengenai hasil analisis 

dan pengolahan data 50 orang anggota yang mengikuti Angkatan Muda Vihara 

“X” Bandung beserta saran yang bernilai teoritis dan praktis yang terarah sesuai 

dengan hasil penelitian. 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan mengenai profil dimensi – dimensi religiusitas pada 

anggota yang mengikuti Angkatan Muda di Vihara “X” Bandung, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Lebih banyak anggota yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi pada 

dimensi pengetahuan, sedangkan pada dimensi ideologis, pengalaman dan 

pengamalan relatif seimbang, namun pada dimensi praktek agama lebih 

banyak anggota yang memiliki tingkat dimensi religiusitas yang rendah. 

2. Dimensi Ideologis memiliki kemungkinan keterkaitan dengan faktor usia, 

lama keanggotaan anggota dalam AMVBG, peran dalam angkatan muda, 

dan tipe kepribadian Judging / Perceiving. 

3. Dimensi Pengalaman memiliki kemungkinan keterkaitan dengan faktor 

lama keanggotaan anggota dalam AMVBG, peran dalam angkatan muda, 

orang tua mengajarkan agamanya kepada anggota, figur panutan di luar 

lingkungan keluarga anggota, dan tipe kepribadian Ekstrovert / Introvert. 
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4. Dimensi Pengamalan memiliki kemungkinan keterkaitan dengan faktor 

anggota keluarga yang menganut agama yang berbeda dengan anggota, 

orang tua mengajarkan agamanya kepada anggota, dan tipe kepribadian 

Ekstrovert / Introvert. 

5. Dimensi Praktek agama memiliki kemungkinan keterkaitan dengan faktor 

usia, kegiatan kerohanian yang diikuti oleh anggota di luar AMVBG, figur 

panutan di luar lingkungan keluarga anggota, dan tipe kepribadian 

Ekstrovert / Introvert, dan tipe kepribadian Thinking / Feeling.  

6. Dimensi Pengetahuan memiliki kemungkinan keterkaitan dengan faktor 

usia, lama keanggotaan anggota dalam AMVBG, dan kegiatan kerohanian 

di luar AMVBG. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memandang perlu 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut :  

5.2.1 Saran Teoretis 

1. Penelitian ini tidak menguji hubungan antar dimensi religiusitas oleh 

karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian 

hubungan antar dimensi religiusitas. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi pengurus dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memberikan 

pembinaan kepada anggota dalam meningkatkan dimensi religiusitas 

sebagai sarana untuk memberikan pemahaman mengenai religiusitas pada 

anggota yang mengikuti Angkatan Muda terutama yang masih berada pada 

tingkat pemula. 

2. Ditemukan bahwa adanya keterkaitan antara dimensi praktek agama  

dengan peran sebagai pengurus lebih banyak yang rendah, maka 

disarankan untuk lebih menaati rutinitas ritual keagamaan ke dalam 

kehidupan sehari – hari. 

 


