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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi sebesar  rxy =  

-0,446 (p < 0,01). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada korelasi negatif yang 

signifikan antara religiusitas dengan materialisme, Semakin tinggi religiusitas 

maka materialisme pada mahasiswa cenderung rendah, sebaliknya semakin 

rendah religiusitas mahasiswa maka materialisme pada mahasiswa tersebut 

cenderung tinggi. 

           Mahasiswa yang memiliki keyakinan adanya Tuhan dan mematuhi 

setiap perintah dan menjauhi larangan dengan ketulusan hati, jiwa dan raga 

akan mampu mengurangi kecenderungan pada pandangan bahwa kesuksesan, 

kebahagiaan dan tujuan hidup hanya didapatkan dengan perolehan barang 

materi semata. Berdasarkan hasil kategorisasi religiusitas dengan materialisme 

pada mahasiswa diperoleh data untuk religiusitas, terdapat 95 mahasiswa 

(95%) yang memiliki religiusitas tinggi, 5 mahasiswa (5%) lainnya memiliki 

religiusitas yang sedang. Untuk hasil kategorisasi materialisme terdapat 58 

mahasiswa (58%) yang memiliki materialisme sedang dan 42 mahasiswa (42%) 

lainnya memiliki materialisme yang rendah. Sehingga secara umum dapat 

dikatakan bahwa mahasiswa memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan 

tingkat materialisme yang sedang mendekati rendah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang memiliki tingkat 

religiusitas tinggi cenderung untuk memiliki tingkat materialisme yang rendah. 

Kesimpulan tersebut membenarkan bahwa religiusitas yang ditandai dengan 
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keyakinan, ritual, pengalaman, pengetahuan dan perilaku individu yang 

diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya 

merupakan faktor yang berhubungan dengan materialisme yang berkenaan 

dengan seberapa penting perolehan dan pemilikan barang material dalam hidup 

individu. Besarnya sumbangan variabel religiusitas terhadap materialisme 

sebesar r² = 0,199 (19,9%) yang berarti bahwa variabel religiusitas memberikan 

sumbangan sebesar 19,9 % terhadap penurunan materialisme, sedangkan 

80,1% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan dalam 

penelitian ini. 

B. Saran 

          Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada mahasiswa untuk 

mempertahankan tingkat keimanan dan ketaatannya pada Tuhan dengan 

melalui pembelajaran, pengamalan dan penghayatan agama secara 

konsisten. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi yang berminat meneliti tema yang sama disarankan untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang berhubungan dengan 

materialisme karena dari hasil penelitian,  variabel religiusitas 

memberikan sumbangan sebesar 19,9 % terhadap penurunan 

materialisme, sedangkan 80,1% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti rentang usia yang 
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berbeda. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk memperluas area 

penelitian, sehingga dapat diketahui perbedaan antara daerah satu dengan 

daerah yang lainnya. 
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