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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa t 

hitung  3,081 dan nilai t tabel = 1,98. Berarti t hitung >t tabel (3,081 > 1,98), dan 

diperoleh angka signifikansi 0,003 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan perilaku Prososial yang signifikan antara siswa Madrasah Tsanawiyah 

Masyhudiyah dengan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebomas.  

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah :  

1. Bagi Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa ada perbedaan 

perilaku prososial yang signifikan antara siswa MTs dengan Siswa SMP, 

maka peneliti menyarankan bagi para siswa MTs dan SMP untuk 

meningkatkan tingkat kepedulianya bukan hanya pada teman  satu sekolah, 

namun pada lingkungan, serta siswa-siswi dari sekolah lain yang tidak 

dikenal dengan cara memberikan bantuan yang maksimal apabila ada siswa-

siswi dari sekolah lain yang mengalami permasalahan. 
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2. Bagi Pihak Sekolah 

Bagi pengelola sekolah seharusnya memberikan kunjungan-kunjungan 

dengan intensitas yang lebih tinggi untuk siswa SMP yang dalam hal ini perlu 

untuk mengenal kehidupan luar, sehingga akan dapat meningkatkan 

perkembangan sosio emosional siswa, serta memberikan pelatihan-pelatihan 

tentang sosio emosional sehingga selain memiliki kemampuan kognitif yang 

menunjang, siswa SMP juga memiliki perilaku prososial yang tinggi. 

a. Siswa Madrasah Tsanawiyah  

Penambahan agenda rutin yang dapat meningkatkan perkembangan  

sosio emosional siswa, misalnya dengan studi banding, dan perlombaan 

atau permainan yang dapat meningkatkan kemampuan sosio emosional 

siswa. 

b. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri  

SMP tidak hanya mengajarkan tetapi lebih menanamkan pelajaran agama 

di sekolah, serta Penambahan agenda rutin yang dapat meningkatkan 

perkembangan  sosio emosional siswa, misalnya dengan studi banding, 

dan perlombaan atau permainan yang dapat meningkatkan kemampuan 

sosio emosional siswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan 

keterbatasan teori dan memperkaya penelitian dengan berbagai pendekatan 

serta menggunakan variabel dan metode lain yang belum diteliti sebagai 

penyempurnaan atas hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 


