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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Terdapat hubungan yang positif antara Empati dengan perilaku prososial.

rxy = 0.470 dan p = 0.000 (p<0.01), dengan sumbangan efektif sebesar

22.1% dan 77.9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

b. Subjek penelitian memiliki perilaku prososial pada kategori tinggi yaitu

sebanyak 38.4% (28 Orang), kemudian 61.6% (45 Orang) termasuk

kategori sedang dan tidak ada subjek yang berada pada kategori rendah,

dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat perilaku

prososial yang dimiliki subjek dalam penelitian ini cenderung berada pada

kategori sedang.

c. Subjek penelitian memiliki empati pada kategori tinggi yaitu sebanyak 37%

(27 Orang), kemudian 63% (46 Orang) termasuk kategori sedang dan tidak

ada subjek yang berada pada kategori rendah, dengan demikian dapat peneliti

simpulkan bahwa tingkat empati yang dimiliki subjek dalam penelitian ini

cenderung berada pada kategori sedang.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diajukan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagi Subjek Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, subjek akan terus

mempertahankan empati yang dimiliki agar dapat meningkatkan perilaku

prososial dalam dirinya dengan cara lebih peduli atau mengenali keadaan

orang-orang disekitar, melihat segala sesuatu melalui berbagai sudut

pandang, Sehingga dapat menunjukkan kepedulian terhadap individu lain

yang membutuhkan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperhatikan dalam pembuatan

pernyataan pada skala penelitian, khususnya untuk Skala Perilaku Prososial

dengan merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan

keadaan atau situasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi/lembaga

kemahasiswaan serta memilah lagi aitem-aitem aspek berbagi rasa, hal ini

agar tidak overlap ke aitem-aitem Skala Empati. Kemudian bagi penelitian

selanjutnya yang meneliti tentang variabel perilaku prososial agar dapat lebih

mengkaji dalam jangkauan dan referensi yang lebih luas, dengan mengaitkan

faktor-faktor lain yang berhubungan dengan perilaku prososial.
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