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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan antara religiusitas dan dukungan sosial keluarga dengan 

stress pada petani kelapa sawit di Desa Sawit Permai dengan nilai F= 12,814 

dan nilai p=0,000 adjusted r square sebesar 0,071 artinya religiusitas dan 

dukungan sosial keluarga memberikan sumbangsih 7,1% untuk 

mempengaruhui stress sisanya dipengaruhui oleh variable lainnya. 

2. Tidak terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan stres pada petani 

kelapa sawit. Artinya, semakin tinggi nilai-nilai religiusitas maka akan 

semakin tinggi stres pada petani. 

3. Terdapat hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga dengan stres  pada 

petani. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran kepada : 

1. Petani Kelapa di Desa Sawit Permai 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan tentang hubungan 

antara religiusitas dan dukungan sosial keluarga  dengan stress pada petani 
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diharapkan bisa memberikan informasi kepada petani bahwa religiusitas dan 

dukungan sosial keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhui stres. 

2. Pihak Ketua Kelompok Tani / Keluarga 

Ketua kelompok tani ataupun keluarga sangat berhubungan langsung 

kepada petani, sehingga dapat memberikan nasehat ataupun informasi-

informasi yang nanti bisa membuat petani lebih mudah mengangani masalah-

masalah yang akan terjadi. Selain itu, ketua kelompok atau anggota keluarga 

harus memberikan dukungan berupa informasi, motivasi dsb serta 

mengingatkan bahwa selain pentingnya bekerja keras juga ada yang tidak kala 

pentingnya yaitu beribadah atau beserah diri kepada Allah. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, terdapat kelemahan dan 

kekurangan. Seperti, penyusunan skala dan pengambilan data yang diambil 

ketika petani setelah bekerja sehingga berdampak pada konsentrasi dan fokus 

petani saat mengisi skala. Oleh sebab itu disarankan untuk peneliti selanjutnya 

untuk dapat meneliti di ruang lingkup yang lebih luas, dan juga meneliti 

variabel-variabel lain yang juga dapat mempengaruhi stres, seperti hubungan 

interpersonal, ekonomi, lingkungan, keluarga atau teman. Penelitian 

selanjutnya perlu melibatkan sampel petani yang lebih besar dan representatif 

yang diambil dari beberapa daerah yang berbeda, dan jika mungkin, kota yang 

berbeda, sehingga memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi 

petani yang ada di Provinsi Riau. 


