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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN & REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasn mengenai spiritualitas dan memaafkan 

pada suami/istri di Kota Bandung yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Spiritualitas pada suami/istri dewasa awal di Kota Bandung di dominasi oleh tingkat 

spiritualitas pada kategori tinggi dengan jumlah persentase 34% dengan jumlah 51 

responden dari 150 total responden. Hal tersebut menggambarkan bahwa spiritualitas 

suami/istri dewasa awal di Kota Bandung sudah memenuhi semua kebutuhan 

spiritualitas berdasarkan hubungan dengan Tuhan melalui doa dan ritual agama, 

hubungan dengan diri sendiri melaui kebermaknaan hidup, hubungan dengan orang 

lain melalui menjalin hubungan harmonis dengan orang lain, dan hubungan dengan 

lingkungan melalui terciptanya lingkungan yang aman dan damai. 

2. Perilaku Memaafkan suami/istri dewasa awal di Kota Bandung di dominasi oleh 

tingkat memaafkan pada kategori tinggi dengan jumlah persentase 39,3% dengan 

jumlah 59 responden dari 150 responden total. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

perilaku memaafkan pada suami/istri dewasa awal di Kota Bandung mau untuk 

memaafkan orang yang telah menyakitinya, dengan mencoba untuk tidak menjaga 

jarak, balas dendam dan menjalin kembali hubungan yang lebih baik lagi. 

3. Terdapat hubungan positif antara spiritualitas dan memaafkan di Kota Bandung 

sebesar 0,542 dengan signifikansi 0,000 yang artinya terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara kedua variabel, yaitu spiritualitas dan memaafkan. 

 

 B. Saran & Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka terdapat saran dan 

rekomendasi bagi beberapa pihak yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Bagi Suami/Istri dewasa awal, dengan melihat hasil spiritualitas dan memaafkan yang 

tergolong tinggi namun persentasenya masih terbilang kecil, maka nilai spiritualitas 
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dan memaafkan perlu ditingkatkan lagi. Sehingga suami/istri dengan pasangannya 

dapat memiliki kualitas hubungan yang jauh lebih baik dan terciptanya harmonisasi 

dan mingkatkan kebahagiaan dalam keluarga.  

2. Bagi Pelaku/orang yang menyakiti korban, hendaknya pelaku berusaha untuk 

intropeksi diri dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga kesalahan 

yang telah dilakukan tidak akan terjadi lagi dikemudian hari. Selanjutnya pelaku 

berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati untuk meminta maaf 

kepada orang yang disakitinya dan mencoba untuk menjalin kembali hubungan 

dengan harapan lebih baik lagi kedepannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, korelasi antara spiritualitas dengan memaafkan masih 

tergolong sedang, sehingga peneliti selanjutnya mencoba untuk meneliti variabel lain 

yang menguji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat 

hubungan kedua variabel ini. Selanjutnya, peneliti membandingkan subjek penelitian 

yang mengalami konflik yang berat dengan subjek yang mengalami konflik ringan, 

hal ini bertujuan untuk memperdalam pembahasan dinamika pemaafan yang dialami 

subjek.   

 

 

 

 


