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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan analisis data yang diperoleh dalam 

rangkapembahasan yang berjudul “Perbandingan perilaku konsumtif anatara 

Mahasiswi Tasawuf Psikoterapi dengan Mahasiswi Siyasah Jinayah”. Maka 

secara garis besar dapat disimpulkan bahwa: 

Dari hasil analisis data, diketahui bahwa perilaku konsumtif pada 

mahasiswi jurusan Tasawuf Psikoterapi dengan presentasi „tinggi‟ yaitu 65% 

yang berada dalam interval 84-101. Sedangkan perilaku konsumtif pada 

mahasiswi jurusan Siyasah Jinayah dengan presentasi „tinggi‟ yaitu 43% yang 

berada dalam interval 84-101. 

Dari hasil deskriptive data memaparkan jumlah data atau sampel, nilai 

rata- rata, dan standar deviasi. Rata- rata perilaku kosumtif mahasiswi 

tasawuf psikoterapi sebanyak 87.59 lebih tinggi dari perilaku mahasiswi 

siyasah jinayah sebanyak 85.76 dengan nilai standar deviasi perilaku 

konsumtif mahasiswi tasawuf psikoterapi 5.141 lebih rendah dari mahasiswi 

siyasah jinayah 13.006. secara descriptive diketahui bahwa mahasiswi 

tasawuf psikoterapi memiliki perilaku konsumtif yang leih tinggi dari 

mahasiswi siyasah jinayah. 

Dari hasil tabel Independent sampel test menunjukan nilai sig. 0,443> α 

(0,05) maka Ho diterima dan H1 ditolak. Kesimpulanya adalah tidak ada 

perbedaan perilaku konsumtif antara mahasiwi tasawuf psikoterapi dengan 

mahasiswi siyasah jinayah. Maka hipotesis diterima. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tidak perbedaan 

perilaku konsumtif antara mahasiswi tasawuf psikoterapi dengan mahasiswi 

siyasah jinayah. 
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B. Saran  

Bersamaan dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas ada beberapa 

saran yang patut dipertimbangkan bagi banyak pihak yang berkepentingan, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

mahasiswi tentang pentingmya menerapkan ajaran agama dalam sehari- 

hari supaya tidak terjerumus kedalam hal- hal yang merugikan seperti 

perilaku konsumtif contohnya. 

b. Bagi mahasiswi atau bagi perempuan lain diharapkan mampu 

mengontrol diri dalam membelanjakan uang mengingat perilaku 

konsumtif merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT 

c. Penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, diantaranya 

dalam pengkajian teori mengenai variabel perilaku konsumtif. Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan ada peneliti yang akan meneliti 

variabel-variabel lainya yang berpengaruh dan perbandingan dengan 

perilaku konsumtif. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih mendalami variabel 

yang terkait dengan perilaku konsumtif. Dan juga disarankan untuk 

menggunakan populasi yang lebih banyak, sehingga bisa diambil 

sampel beberapa perpen dari jumlah populasi agar menghasilkan 

penelitian yang maksimal. 

 


