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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif prososial pada anggota 

PMR di 3 SMPN kecamatan Cicendo, maka dapat disimpulkan : 

a) Motif prososial anggota PMR di 3 SLTPN kecamatan Cicendo, 

pada umumnya berada pada taraf kuat dan sedang. Ini berarti 

bahwa anggota PMR memiliki motif untuk menolong orang 

lain tanpa mengharapkan imbalan, hanya saja derajat motifnya 

berbeda. 

b) Para anggota PMR yang memiliki motif prososial kuat, 

memperlihatkan aspek kognitif dan afektif yang terintegrasi 

(saling mendukung). Hal ini berarti para anggota PMR 

memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain sehingga 

tidak segan untuk mengulurkan bantuan pada orang yang 

memerlukan. 

c) Orangtua lebih berperan sebagai figur yang menanamkan 

norma/ nilai, sedangkan guru dan peer group sebagai model.  

d) Para anggota PMR yang memiliki motif prososial sedang, 

aspek kognitifnya lebih berperan daripada kemampuan 

afektifnya. Di samping itu anggota PMR pada kategori ini 
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lebih mengimitasi perilaku peer groupnya, mereka akan 

menolong bila peer groupnya terlebih dahulu menolong.  

 

5.2 SARAN 

 Dari hasil penelitian dan pengolahan data serta pembahasan yang 

telah dilakukan dan dengan menyadari keterbatasan yang ada, peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 SARAN PRAKTIS 

1) Pada organisasi PMR dalam kegiatannya lebih 

menyeimbangkan antara teori dan praktek dan lebih 

diperhatikan partisipasi aktif dari seluruh anggota, terutama 

untuk mereka yang elemen motif prososialnya berada pada 

kategori rendah. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan yakni : 

role-playing atau “bermain peran” atau dengan melatih 

kepekaan / sensitivity training.  

2) Guru dan peer group (terutama kakak senior) sebagai figur 

model hendaknya memberikan teladan atau contoh melalui 

tingkahlaku (perbuatan) menolong orang lain yang 

memerlukan bantuan dalam berbagai situasi. 

3) Bagi orangtua hendaknya memberikan pengertian dan 

penanaman nilai pada anak-anak sedini mungkin mengenai 
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pentingnya menolong orang lain yang berada dalam kesulitan 

tanpa pamrih. 

 

5.2.2 SARAN UNTUK PENELITIAN LANJUTAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut : 

• Sampel penelitian lebih menyeimbangkan jumlah sampel antara laki-laki 

dan perempuan, agar dapat diketahui pengaruh dari jenis kelamin 

terhadap motif prososial. 

• Penelitian mengenai penanaman nilai / value dari orangtua terhadap 

motif prososial anak atau remaja. 

 

 

 


