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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Siswa SMA A. Wahid Hasyim mempunyai tingkat perilaku menolong 

yang tergolong tinggi yaitu sebanyak 66.4% dan tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada perilaku menolong terhadap laki-laki dan perempuan yang 

berarti adanya perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi perilaku 

menolong siswa pada orang lain. 

2. Adanya bias kelompok pada agama tidak memiliki pengaruh terhadap 

perilaku menolong siswa. Perbedaan agama yang ada pada subyek dan 

target yang akan ditolong tidak mempengaruhi perilaku subyek dalam 

menolong orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena motivasi subjek 

yang ingin menunjukkan identitas agamanya pada out group nya 

3. Perilaku menolong pada perempuan muslim (rerata perilaku 5.78), laki-

laki muslim (rerata perilaku 5.56), perempuan non muslim (rerata perilaku 

5.88) dan laki-laki non muslim (rerata perilaku 6.28). Hal ini menunjukkan 

perbedaan perilaku menolong terhadap kelompok tersebut, pernyataan 

tersebut didasarakan pada hasil uji F dengan menggunakan Anova, 

hasilnya ditemukan nilai F=2.759 P=0.044 (P < 0.01 = Sangat Signifikan).  
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B. Saran 

Perilaku menolong baik yang dilatar belakangi perbedaan jenis kelamin 

ataupun bias kelompok pada agama perlu dikaji lebih mendalam lagi hingga dapat 

menggambarkan secara rinci sejauh mana kecenderungan perilaku menolong 

tersebut. Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Pada Masyarakat dan Lembaga Pendidikan 

Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa siswa yang menjadi subjek 

penelitian memiliki toleransi dan keinginan untuk menolong yang cukup 

tinggi terhadap sesama terutama yang menjadi bagian dari out group nya. Hal 

ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk terus meningkatkan toleransi 

kepada sesama dan bagi lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan dan 

mengajarkan kepada anak didik akan pentingnya toleransi kepada sesama agar 

dapat mengikis prasangka terhadap agama lain yang selama ini ada pada 

masyarakat 

2. Bagi peneliti lain 

Berkenaan dengan kepentingan ilmiah, bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan permasalahan yang sama, dapat mengkaji permasalahan 

dengan jangkauan yang lebih luas dan dengan menambah variabel lain yang 

belum terungkap serta menggunakan situasi yang berbeda dari skenario dalam 

penelitian ini hingga mampu memberikan sumbangan yang lebih besar 
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terhadap kajian kecenderungan perilaku menolong dengan jenis kelamin serta 

bias kelompok pada agama. 


