
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif prososial pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran yang menjadi anggota tim bantuan medis Avicenna 

Aesculapius Universitas “X” Bandung maka dapat disimpulkan bahwa : 

1) Motif prososial pada mahasiswa Fakultas Kedokteran yang menjadi anggota 

tim bantuan medis Avicenna Aesculapius Universitas “X” Bandung pada 

umumnya berada pada kategori kuat. 

2) Elemen-elemen dalam motif prososial pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

yang menjadi anggota tim bantuan medis Avicenna Aesculapius Universitas 

“X” Bandung sebagian besar berada pada kategori tinggi yaitu persepsi 

terhadap situasi, nilai prososial dan afek positif. 

3) Elemen-elemen dalam motif prososial pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

yang menjadi anggota tim bantuan medis Avicenna Aesculapius Universitas 

“X” Bandung yang termasuk dalam kategori rendah yaitu empati dan 

perspektif sosial. 

4) Kombinasi interaksi antara aspek kognitif dan aspek afektif dari aspek motif 

prososial yang terbanyak adalah aspek kognitif yang tinggi dan afeksi yang 

rendah.  

5) Faktor  perbedaan jenis kelamin merupakan faktor yang mempunyai peranan 

dalam menentukan kekuatan motif prososial. 
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6) Tekanan waktu yang ditimbulkan oleh banyaknya atau tidaknya kegiatan yang 

diikuti oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran yang menjadi anggota tim 

bantuan medis Avicenna Aesculapius Universitas “X” Bandung mempunyai 

peranan dalam menentukan kekuatan motif prososial. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diajukan beberapa saran berikut: 

5.2.1. Saran Penelitian Lanjutan 

1. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh yang 

paling dominan dari aspek motif prososial dan alternatif-alternatif 

kombinasi dari interaksi aspek kognitif dan afektif yang menyusun motif 

prososial. 

5.2.2. Saran Praktis 

1. Disarankan pada dosen pembina tim bantuan medis Avicenna Aesculapius 

Universitas ”X” Bandung untuk meningkatkan penanaman aspek-aspek 

motif prososial kepada anggota tim bantuan medis Avicenna Aesculapius  

Universitas ”X” Bandung, khususnya mengenai aspek empati dengan lebih 

banyak melibatkan peran serta anggota tim bantuan medis Avicenna 

Aesculapius  Universitas ”X” Bandung dalam kegiatan-kegiatan sosial 

yang diadakan di dalam masyarakat. 

2. Mengingat tidak semua elemen motif prososial kuat semua, untuk elemen 

yang lemah yaitu empati dan perspektif sosial maka tim bantuan medis 
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Avicenna Aesculapius Universitas “X” Bandung dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya frekwensi lebih sering dan mewajibkan kehadiran 

secara penuh kepada semua anggotanya. contohnya antara lain, semakin 

sering diadakan kegiatan simulasi-simulasi atau role playing atau melatih 

kepekaan (sensitivity training).  

3. Disarankan kepada para anggota tim bantuan medis Avicenna Aesculapius 

Universitas ”X” Bandung untuk menerapkan kegiatan sehari-harinya 

berhubungan dengan kebersamaan dan pelayanan, guna meningkatkan 

kepekaan terhadap situasi disekitar dan meningkatkan kepekaan perasaan 

dengan menempatkan diri ke dalam perasaan orang lain. 
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