
 

 

105 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Sebagai bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan 

menyimpulkan hasil dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang merupakan jawaban 

dari pokok permasalahannya, saran-saran yang berupa tindak lanjut dari hasil 

penelitian. 

A. Simpulan  

  Dari uraian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan, antara lain: 

1. Bahwa peran agama bisa berperan sebagai pendorong dan penghambat 

daripada perubahan sosial itu sendiri. Faktor pendorong dalam arus perubahan 

sosial. Agama memerintahkan agar manusia bekerja dan tidak tinggal diam. 

Demikian pula agama memberi petunjuk agar manusia membuat 

keseimbangan hidup di dunia dan akhirat . Faktor Penghambat bahwa agama 

menjadi suatu faktor pemicu konflik yang terjadi belakangan. 

2. Max Weber  yang menyatakan bahwa sebelum terjadinya teknologi terlebih 

dahulu telah terjadi perubahan gagasan baru dalam pola pemikiran 

masyarakat, pola perubahan tersebut tidak terlepas dari peranan agama. Dalam 

hal ini Weber memusatkan perhatiannya pada Protestanisme sebagai sebuah 

sistem gagasan dan pengaruhnya terhadap kemunculan sistem gagasan etika 

protestan dan semangat kapitalisme. Namun hal tersebut menimbulkan kritik 
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mengenai teorinya Weber tentang etika protestan dan semangat kapitalis ini. 

Dalam penelusuran sejarah, ternyata setelah Weber mempublikasikan 

tulisannya mengenai etika protestan justru keadaan ekonomi masyarakat 

protestan semakin menurun dan disisi lain mayoritas katolik justru sedang 

bangkit. Ini adalah bola api yang bisa berbalik membakar teorinya Weber 

sendiri, karna etika protestan dan semangat kapitalis yang menjadi teorinya 

tidak dapat dijadikan ramalan masa depan. 

B. Saran-saran 

1. Mengharap dengan hormat kepada pihak terkait, atau semua pihak yang 

pernah menerbitkan karya-karya Max Weber, agar menerbitkan kembali 

buku-buku hasil karya Max Weber dan diterjemahkan kedalam berbagai 

bahasa agar terkhusus dalam bahasa Indonesia agar menambah pemahaman 

dan wawasan tentang hasil karya-karya daripada Max Weber. 

2. Agar kiranya wacana yang diangkat ini, akan terus digali dan dopertajam lagi 

bahkan jikapun bisa ditarik langsung ketataran praktis, agar secara pragmatis 

ia akan bermanfaat bagi siapapun yang bersentuhan langsung dengan wacana 

ini. 

3. Agar kiranya wacana agama dan perubahan sosial dapat menambah 

pengayaan wacana tentang agama dan perubahan sosial secara khusus serta 

untuk wacana akademis secara umumnya. 

 

 


