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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara religiusitas terhadap kesabaran orang tua di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu 

Kendal yaitu sebesar 38,9%. Adapun sisanya yaitu 61,1% 

dijelaskan oleh prediktor lain. Dengan demikian, semakin tinggi 

religiusitas maka semakin tinggi kesabaran orang tua. Sebaliknya, 

semakin rendah religiusitas maka semakin rendah kesabaran 

orang tua.  

 

1.2. Saran 

Dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup diperlukan 

adanya kesabaran dalam diri. Orang yang memiliki religiusitas 

tinggi akan bisa menghadapi setiap ujian maupun cobaan dengan 

lapang dada, sabar dan tidak putus asa. Itu semua bisa terwujud 

jika dalam diri individu tertanam ketakwaan dan keimanan kepada 

Allah SWT. Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah 

Kaliwungu Kendal merupakan rumah sakit yang berbasis Islam, 

yang mana di dalamnya terdapat petugas bimbingan rohani Islam 

yang dalam hal ini juga memegang peranan penting dalam proses 

penyembuhan pasien selain dari tenaga medis yang ada. Seorang 

pasien tidak hanya membutuhkan pelayanan secara fisik, namun 

pelayanan psikis juga dibutuhkan untuk menunjang kesembuhan. 
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Pelayanan psikis dalam hal ini yaitu pelayanan dalam segi 

bimbingan rohani Islam, baik untuk pasien maupun keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu menjadi 

perhatian bagi pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Darul 

Istiqomah Kaliwungu Kendal, yaitu:  

1. Untuk manajemen rumah sakit diharapkan untuk 

meningkatkan kualitas rumah sakit baik dalam hal pelayanan 

medis, keamanan dan kenyamanan serta mutu pelayanan 

bimbingan kerohanian Islam di RS Muhammadiyah Darul 

Istiqomah Kaliwungu Kendal agar dapat mewujudkan visi dan 

misi rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan yang 

memuaskan, dan meningkatkan serta memperhatikan citra 

rumah sakit di mata masyarakat. 

2. Untuk pemerintah diharapkan untuk menambahkan petugas 

kerohanian Islam di seluruh rumah sakit umum yang ada di 

Indonesia dan tidak terbatas pada rumah sakit yang berlatar 

belakang Islam, karena pentingnya asupan spiritual demi 

menunjang kesembuhan dan kepuasan pasien maupun 

keluarganya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan topik tentang religiusitas dan kesabaran 

disarankan agar mempertimbangkan variabel-variabel lain 

seperti latar belakang sosial-ekonomi, tipe kepribadian,  

pendidikan dan lain-lain dengan harapan untuk bahan evaluasi 

baik bagi pasien, orang tua, maupun bagi layanan bimbingan 
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rohani pasien khususnya di RS Muhammadiyah Darul 

Istiqomah Kaliwungu Kendal. 

 

1.3. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada peneliti 

sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini meskipun 

dengan rasa lelah, letih, jenuh yang amat besar, dan semangat 

yang pasang surut. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan meskipun sudah peneliti usahakan semaksimal 

mungkin. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya 

bagi peneliti sendiri di masa yang akan datang Amin. 


