
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  hasil  penelitian  bisa

dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara rata-rata keseluruhan  perilaku prososial siswa kelas VIII SMP N 4

Kota  Jambi  berada  pada  kategori  tinggi  dengan  perolehan  skor  rata-rata

sebesar 97,31 dengan besaran persentase responden sebesar 69,51%.Dalam

penelitian  ini,  yang  menjadi  indikator  perilaku  prososial  yaitu  berbagi,

bekerjasama,  menolong,  dermawan,  dan  jujur.  Berdasarkan  hasil  analisis

deskriptif menunjukkan bahwa perilaku prososial siswa kelas VIII SMP N 4

Kota Jambi secara keseluruhan untuk indikator berbagi dengan perolehan

skor rata-rata sebesar 18,15 dengan besaran persentase responden sebesar

72,62%  berada  pada  kategori  tinggi.  Hasil  keseluruhan  untuk  indikator

bekerjasama dengan perolehan skor rata-rata sebesar 20,69 dengan besaran

persentase  responden  sebesar  68,97%  berada  pada  kategori  tinggi.Hasil

keseluruhan  untuk  indikator  menolong  dengan  perolehan  skor  rata-rata

sebesar 20,83 dengan besaran persentase responden sebesar 69,44% berada

pada kategori tinggi. Hasil keseluruhan untuk indikator dermawan dengan

perolehan skor rata-rata sebesar 17,05 dengan besaran persentase responden

sebesar 68,21% berada pada kategori tinggi. Sedangkan  berdasarkan hasil

analisis deskriptif keseluruhan untuk indikator jujur dengan perolehan skor

rata-rata  sebesar  20,58  dengan  besaran  persentase  responden  sebesar

68,59% berada pada kategori tinggi.
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2. Secara rata-rata keseluruhan kematangan emosisiswa kelas VIII SMP N 4

Kota Jambi keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan perolehan skor

rata-rata  sebesar  112,42  dengan  besaran  persentase  responden  sebesar

70,26%.Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa

kematangan  emosi  siswa  kelas  VIII  SMP  N  4  Kota  Jambi  secara

keseluruhan untuk indikator kontrol emosi dengan perolehan skor rata-rata

sebesar 42,72 dengan besaran persentase responden sebesar 71,20% berada

pada kategori tinggi.Hasil  keseluruhan untuk indikator penggunaan fungsi

kritis mental dengan perolehan skor rata-rata sebesar 41,27 dengan besaran

persentase  responden  sebesar  68,78% berada  pada  kategori  tinggi.  Hasil

keseluruhan untuk indikator pemahaman diri dengan perolehan skor rata-

rata  sebesar  28,44  dengan  besaran  persentase  responden sebesar  71,09%

berada pada kategori tinggi. 
3. Terdapat  hubungan kematangan emosi  (X) dengan perilaku prososial(Y).

Hubungan  antara  kematangan  emosi  dengan  perilaku  prososial  memiliki

korelasi tinggi (Hubungan besar) sesuai dengan yang ditunjukan oleh Rhitung

¿ Rtabel  dikarenakan nilai Rhitung  sebesar  0,901 sedangkan  Rtabel  sebesar 0,1852

maka  Ha  diterima.  Artinya  adanya  hubungan  kematangan  emosi  secara

signifikan  dengan  perilaku  prososial.  Semakin  tinggi  kematangan  emosi

yang dimiliki siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi, maka semakin tinggi

perilaku  prososial  siwa  kelas  VIII  SMP  N  4  Kota  Jambi.  Begitu  juga

sebaliknya,  semakin rendah kematangan emosi yang dimiliki  siswa kelas
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VIII SMP N 4 Kota Jambi, maka semakin rendah pula perilaku prososial

siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi.
B. Saran

Berdasarkan hasil  penelitian,  (terdapat hubungan yang signifikan dan

positif  antara  kematangan  emosi  dengan  perilaku  prososial.  Artinya  masih

adanya peluang untuk meningkatkan kematangan emosi agar lebih bagus lagi,

salah satunya dengan perilaki prososial yang tinggi, maka disarankan kepada

yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Siswa 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perilaku prososial siswa

yang  berada  pada  kategori  sedang,   maka  siswa  dapat  meningkatkan

perilaku prososial  dimulai  dengan mengikuti  kegiatan-kegiatan sosial  di

lingkungan baik sekolah maupun masyarakat. 
2. Bagi Guru BK 

Dari  hasil  yang ditemukan,  ada beberapa siswa yang memiliki  perilaku

prososial  dan  kematangan emosi  pada  kategori  sedang.  Oleh  sebab itu,

dengan  adanya  hasil  penelitian  ini,  dapat  membantu  guru  Bk  dalam

menindak lanjuti permasalahan siswa khusussnya terkait dengan perilaku

prososial dan kematangan emosi.


