
43 
Auliya Ihsan, 2021 

HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DENGAN PASSIONATE LOVE PADA REMAJA MUSLIM  
DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab V merupakan uraian mengenai simpulan yang didapatkan berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta rekomendasi bagi 

remaja akhir muslim dan bagi peneliti selanjutnya. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara religiusitas dengan passionate love. 

Kemudian, berdasarkan hasil statistik bahwa walaupun terdapat hubungan nilai 

derajat hubungan korelasi berada pada kategori korelasi sangat lemah. Selain 

itu, arah korelasi yang terjadi adalah negatif yang berarti bahwa semakin tinggi 

religiusitas maka semakin rendah passionate love, begitu pun sebaliknya. 

Penelitian ini juga menemukan beberapa temuan tambahan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tingkat religiusitas dan passionate love pada penelitian ini didominasi 

oleh kategori tinggi. 

2. Terdapat perbedaan pada tingkat religiusitas berdasarkan jenis kelamin, 

bahwa perempuan memiliki religiusitas yang lebih tinggi daripada laki-

laki. Kemudian, tidak terdapat perbedaan pada tingkat religiusitas 

berdasarkan usia dan pekerjaan. 

3. Terdapat perbedaan pada tingkat passionate love berdasarkan pekerjaan, 

bahwa responden yang bekerja memiliki passionate love yang lebih tinggi 

daripada responden yang tidak bekerja. Kemudian, tidak terdapat 

perbedaan pada tingkat passionate love berdasarkan jenis kelamin dan 

usia. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi Remaja Muslim 

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi remaja muslim adalah: 

a. Remaja muslim diharapkan mampu mempertahankan tingkat 

religiusitas yang tinggi untuk dapat mengelola, memelihara, dan 

mengendalikan sikap serta perilakunya. 

b. Remaja muslim diharapkan mampu mengendalikan tingkat passionate 

love yang tinggi, sehingga dapat terciptanya kepuasan dalam 

hubungan. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya 

adalah: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penyebaran 

kuesioner saat mengumpulkan data secara merata agar seimbang 

jumlah responden yang terjaring pada data demografis. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada responden, sehingga peneliti dapat 

melakukan observasi dan mendapatkan informasi tambahan serta 

menghasilkan analisis yang mendalam. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan dan 

mengaplikasikan hasil penelitian ini pada instansi-instansi yang 

berkaitan seperti Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian 

Agama, serta Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

 


