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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masing-masing subyek dewasa awal yang pindah agama mengalami 

dinamika tahap-tahap Crisis, Quest, Encounter, Interaction, Commitment, 

dan Consequences yang berbeda pada proses konversi agamanya. Tahapan 

ini juga dilalui dengan jalinan kognitif, afektif, dan konatif yang berbeda-

beda pada kedua subyek.   

2. Tahap Consequences kedua subyek memberi dampak psiko-spirituil yakni 

pada subyek 1 konsep-konsep agama diterjemahkan menjadi pedoman dan 

standar hidup yang diterapkan pada perilaku keseharian sementara pada 

subyek 2 konsep-konsep agama baru memberi dampak adanya 

penghayatan misi dan tujuan hidup yang menjadi penyemangat 

pertumbuhan dan perbaikan diri. 

3. Pada konversi pindah agama, keluarga sebagai salah satu faktor eksternal 

memberi pengaruh bagi perjalanan pindah agama kedua subyek. Kedua 

subyek berasal dari keluarga dengan latar belakang heterogenitas agama 

yang cenderung memungkinkan terjadinya persentuhan kedua subyek 

dengan agama lain.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan menyadari adanya 

keterbatasan pada hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti merasa 

perlu untuk mengajukan beberapa saran, yaitu: 

5.2.1 Saran Penelitian Lanjutan 

1. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variasi 

tipe konversi agama yang lain agar diketahui apakah terdapat dinamika 

tahap konversi agama yang berbeda. 

2. Mengingat penelitian ini hanya dilakukan pada subyek dewasa awal, perlu 

dipertimbangkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengambil 

subyek penelitian dari rentang usia perkembangan yang lain agar diketahui 

apakah terdapat dinamika tahap konversi agama yang berbeda.  

 

5.2.2 Saran Praktis  

1. Sebagai bahan refleksi bagi kedua subyek yang pindah agama mengenai 

penghayatan kedua subyek terhadap perjalanan konversi pindah agama 

yang mereka lalui. 

2. Sebagai wacana yang memberikan informasi bagi pembaca yang ingin 

mengetahui mengenai proses konversi pindah agama atau memiliki 

anggota keluarga yang pindah agama untuk dapat memahami dinamika 

yang terjadi pada proses konversi pindah agama. 


