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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil hitung dari penelitian menunjukkan bahwa terapi shalawat memiliki 

pengaruh untuk mengurangi tingkat agresivitas remaja di Dusun Krajan. Hasil 

hitung uji nilai gain score antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dengan menggunakan uji mann whitney dengan perolehan nilai asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,004, karena nilai dasar asymp. Sig harus < 0,05, maka bisa 

diartikan nilai 0,004 < 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 

perbedaan yang signifikan pada pengisian kuesioner agresivitas pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya pada uji beda pre-

test dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan 

menggunakan uji wilcoxon signed ranks test memperoleh nilai asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,002, karena nilai asymp. Sig yang diperoleh < 0,05, atau bisa 

diartikan 0,002 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada pengisian kuesioner agresivitas pada saat pre-test dan 

post-test antara kelompok eskperimen dan kelompok kontrol. 

Selain itu, untuk mengetahui tingkat pengaruh terapi shalawat untuk 

mengurangi tingkat agresivitas remaja di Dusun Krajan dengan menggunakan 

sumbangan efektif regresi linier dengan perolehan nilai R square sebesar 

0,535 atau 53,5%. Dari angka 53,5% dapat ditarik kesimpulan bahwa 

besarnya tingkat pengaruh terapi shalawat untuk mengurangi tingkat
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agresivitas remaja di Dusun Krajan sebesar 53,5%, sedangkan sisanya 

sejumlah 46,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti halnya 

keseriusan subyek dalam terapi, kefokusan subyek dalam terapi, waktu terapi, 

kemauan subyek ingin memperbaiki diri, dan lamanya hari terapi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terapi 

shalawat memiliki pengaruh untuk mengurangi tingkat agresivitas remaja di 

Dusun Krajan Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 

Pada masa remaja merupakan masa yang sangat membahagiakan, dari 

sebelumnya masa kanak-kanak memiliki aturan dari keluarga yang harus 

diatati, kemudian memasuki masa remaja yang memberi kesempatan mereka 

akan kebebasan dengan berbagai faktor antara lain lingkungan rumah, 

lingkungan sekolah dan teman sebaya. Interaksi yang dilakukan dengan 

lingkungan dan teman sebaya akan membentuk perilaku pada diri seorang 

remaja. Perilaku tersebut akan dilihat dari luar mereka salah satunya cara 

mereka bicara, pergaulan dengan teman-teman, Banyak sekali remaja 

sekarang yang memiliki pergaulan yang kurang baik seperti halnya selalu 

mengejek orang lain, berkelahi disekolah, membully teman yang dirasa lemah 

maupun selalu mengucapkan kata kotor atau sumpah serapah. Hal tersebut 

bersumber pada gejolak emosi yang sulit untuk dikendalikan, yang kemudian 

meledak dalam bentuk-bentuk lain seperti halnya berkelahi dengan orang lain.  

perilaku tersebut merupakan bibit penyakit yang akan menjadi penghambat 

kemajuan pada remaja. Maka dari itu perlunya adanya pembiasaan dan 

penyadaran bagi p[ara remaja akan pengaruh yang kurang baik dari perilaku 
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agresif itu sendiri. Dengan demikian mari kita cegah perilaku agresivitas pada 

remaja dengan cara mengendalikan gejolak emosi yang ada dalam diri 

seseorang, agar perilaku agresivitas seperti halnya agresi verbal, agresi fisik, 

kemarahan, maupun timbulnya permusuhan tidak terjadi.  

 

B. Saran  

Mengingat pentingnya terapi shalawat untuk mengurangi tingkat 

agresivitas remaja di Dusun Krajan, pasti belum adanya kesempurnaan pada 

penelitian ini, dengan demikian peneliti mempunyai saran bagi berbagai pihak 

demi kesempurnaan pada penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Pengurus Desa 

Disarankan agar lebih memantau perkembangan remaja, dengan cara 

memfasilitasi organisasi yang sudah ada di desa, agar kita selalu 

mengetahui perilaku remaja saat ini. Tidak mengabaikan perilaku yang 

dianggap enteng yang dialami seorang remaja, karena hal tersebut bisa 

menjadi sumber perilaku agresivitas 

2. Bagi Remaja 

Diharapkan dengan adanya terapi yang telah dilakukan dengan berbagai 

rangkaian terapi, diharapkan remaja dapat memiliki kesadaran diri akan 

perilaku agresif, dan diharapkan juga remaja dapat mempertahankan apa 

sudah didapatkan setelah adanya terapi. Selalu berperilaku baik dan 

menghargai yang lemah. 
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3. Bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dengan 

memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberikan 

gambaran mengenai perilaku agresivitas remaja di Desa maupun terapi 

shalawat. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Disarankan untuk lebih memperhatikan hal-hal di luar penelitian yang 

dapat mengurangi besarnya tingkat pengaruh terapi shalawat untuk 

mengurangi agresivitas remaja di Dusun Krajan. Hal tersebut dilakukan 

agar hasil penelitian lebih maksimal dan dapat digunakan sebagai 

generalisasi terkait dengan pengaruh terapi shalawat untuk mengurangi 

tingkat agresivitas remaja di Dusun Krajan Desa Rejosari Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 


