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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh ekonomi 

keluarga terhadap perilaku keagamaan remaja di dalam bermasyarakat di Desa 

Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 2016 . Peneliti mendapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh ekonomi keluraga mampu terhadap perilaku keagamaan 

remaja dalam bermasyarakat di Desa Tunjung. Karena t hitung lebih besar 

dari pada t tabel sehingga Ho di tolak Ha di terima.  

2. Ada pengaruh ekonomi keluraga sedang terhadap perilaku keagamaan 

remaja dalam bermasyarakat di Desa Tunjung. Karena t hitung lebih besar 

dari pada t tabel sehingga Ho di tolak Ha di terima.  

3. Ada pengaruh ekonomi keluraga tidak mampu terhadap perilaku 

keagamaan remaja dalam bermasyarakat di Desa Tunjung. Karena t hitung 

lebih besar dari pada t tabel sehingga Ho di tolak Ha di terima. 

4. Ada pengaruh ekonomi keluarga mampu, ekonomi keluarga sedang, 

ekonomi keluarga  tidak mampu secara bersama-sama terhadap perilaku 

keagamaan remaja di Desa Tunjung. Karena F hitung lebih besar dari pada 

F tabel sehingga Ho di tolak Ha di terima.  
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B. Saran 

Berdasarkan pembahsan hasil penelitian tentang pengaruh ekonomi 

keluarga terhadap perilaku keagamaan remaja dalam bermasyarakat di Desa 

Tunjung  Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 2016 .berikut ini saran-saran 

dari peneliti:  

1.  Bagi Kepala Desa  Tunjung 

Untuk tercapainya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera maka faktor 

perekomonian masayarakat harus di tinggkatan, Memberikan lapangan 

pekerjaan yang sesui dengan keahlian masyarakat. Dan meningkatkan 

sarana dan prasarana atau fasilitas yang bertujuan memajukan masyarakat 

dan menyejahterakan masyarakat. 

2. Bagi Orang tua  

Sebagai orang tua yang mengetahui dan mengerti tentang kepribadian si 

anak  maka orang tua harus selalu memberikan motifasi positif  bagi anak-

anak nya.  Sehingga anak merasa sangat si perhatiakan di dalam rumah 

dan lebih patuh kepada orang tua karena keseharian anak selalu di 

perhatiakan dan di berikan bimbingan dari orang tua. 

3. Bagi Remaja 

Dengan mengenali kondisi perekomonian orang tua seorang remaja harus 

mengerti perbedaan tinggkatan ekonomi orang tua. Maka dari itu 

janganlah merasa minder atau malu bergaul dengan orang-orang lain 

karerna manusia itu di ciptakan sosial masih membutuhkan bantuan orang 

lain bukan mahluk individual. 
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4. Bagi peneliti Lain 

Untuk menambah wawasan berfikir ilmiah dan pengalaman dalam 

penelitian lapangan maka peneliti selanjutnya d sarankan untuk menambah 

proses penelitian dan dengan sampel yang lebih bayak lagi . Sehingga 

hasil penelitian dapat lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 Demikian saran-saran yang dapat peneliti kemukakan  dalam skipsi ini  

semoga bermangfaat demi kemajuan bagi masyarakat kusus nya bagi 

remaja dan juga bagi dunia pendidikan. 

 

 


