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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari analisis data maupun pembahasan 

terhadap penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara tingkat spiritualitas dengan kualitas 

hidup pada pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT, terbukti 

semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang maka akan 

semakin tinggi kualitas hidup orang tersebut, begitupun 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis pertama diterima 

dengan sumbangan efektif sebesar 23,72%. 

2. Hipotesis yang kedua dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara tingkat spiritualitas dengan dukungan 

sosial pada pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT, terbukti 

semakin tinggi tingkat spiritualitas yang diterima oleh 

seseorang maka akan semakin tinggi dukungan sosial orang 

tersebut, begitupun sebaliknya. Dengan demikian hipotesis 

kedua diterima dengan sumbangan efektif sebesar 8,82%. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil dari analisis data maupun pembahasan 

terhadap penelitian ini, maka dapat disarankan: 

1. Bagi Pengungsi 

Spiritualitas merupakan bagian dari psikologi positif, yang 

tentunya tidak terlepas juga dari hubungannya dengan 

kualitas hidup dan dukungan sosial. Spiritualitas merupakan 

aspek penting dari kehidupan manusia, oleh karena itu bagi 

pengungsi Timor-Timur yang ada di kamp pengungsian 

sangat disarankan agar menyempatkan waktunya untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan sosial berupa kegiatan 

keagamaan (ibadah, sharing iman, berbagi kasih) 

berdasarkan ajaran agamanya masing-masing maupun 

kegiatan bakti sosial, atau kegiatan apapun yang melibatkan 

masyakat sekitar tempat tinggalnya dengan tujuan agar dapat 

terciptanya kesehatan dan kualitas hidup yang baik serta 

keharmonisan antar sesama pengungsi maupun pengungsi 

dengan penduduk lokal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggali lebih dalam 

lagi mengenai variabel spiritualitas. Hal yang menarik 

mengapa perlu dikaji lebih dalam pada variabel spiritualitas 

adalah karena topik ini masih sangat jarang digunakan di 
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Indonesia. Adapun saran lain karena topik spiritualitas ini 

memuat nilai-nilai yang lebih universal jika dibandingkan 

dengan religiusitas mengingat kembali bahwa Indonesia ini 

sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan yang luhur seperti 

kasih dan gotong-royong. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

memperkaya khasanah keilmuan mengenai spiritualitas dan 

harapannya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk 

mengurangi tindak kekerasan akibat pengungsian maupun 

lainya. 


