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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data mengenai hubungan 

perilaku altruistik dengan kebahagiaan siswa, maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut.  

5.1.1 Perilaku altruistik siswa di SMP Negeri 9 Bandung berada pada kategori 

sedang. Artinya sebagian besar siswa siswa memiliki empati, mempercayai 

dunia yang adil, tanggung jawab sosial, locus of control internal dan 

egosentrisme yang sedang. Perilaku yang ditunjukkan oleh siswa yaitu 

kurang memiliki rasa peduli walaupun mampu merasakan perasaan orang 

lain, memiliki kepercayaan bahwa menolong adalah perbuatan yang tepat 

untuk dilakukan tetapi belum percaya bahwa menolong akan memberikan 

kebaikan bagi diri sendiri. Siswa memiliki sikap tanggung jawab terhadap 

lingkungan walaupun belum mampu menerima konsekuensi atas tindakan 

menolong, optimis dan responsif dalam memberikan bantuan walalupun 

belum menunjukkan antusias dalam memberikan pertolongan serta rela 

berkorban walaupun masih tetap memikirkan kepentingan pribadi.  

5.1.2 Secara umum mayoritas kebahagiaan siswa di SMP Negeri 9 Bandung 

berada pada kategori bahagia. Artinya kelima aspek kebahagiaan terpenuhi. 

Siswa telah mampu memandang kehidupan secara positif dan memiliki 

perasaan tenang, mampu berkomitmen dan memfokuskan pikiran dalam 

melakukan sesuatu. Siswa memiliki pengaruh dan hubungan positif bagi 

lingkungannya, memiliki kepuasan dan tujuan dalam hidup, serta mampu 

melakukan kegiatan yang menjadi tujuannya. 

5.1.3 Terdapat hubungan yang kuat dan bernilai positif antara perilaku altruistik 

dengan kebahagiaan. Artinya semakin tinggi perilaku altruistik siswa, maka 

semakin tinggi kebahagiaan siswa dan semakin rendah perilaku altruistik 

siswa, maka semakin rendah kebahagiaan siswa. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diuraikan rekomendasi secara praktik dan 

rekomendasi secara teoretik.  

 

5.2.1 Praktik 

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum perilaku altruistik siswa berada pada 

kategori sedang dan kebahagiaan siswa berada pada kategori bahagia. Guru bimbingan 

dan konseling diharapkan dapat meningkatkan perilaku altruistik siswa. Guru 

bimbingan dan konseling juga diharapkan dapat memfasilitasi kebahagiaan siswa 

sehingga siswa dapat memperoleh konsep kebahagiaan yang sesungguhnya. Layanan 

yang dapat diberikan yaitu berupa bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok.  

Guru bimbingan dan konseling dapat mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang telah disusun berdasarkan hasil kebutuhan siswa untuk 

meningkatkan perilaku altruistik dan kebahagiaan siswa. 

 

5.2.2 Teoretik 

Hasil penelitian hanya mengungkap hubungan perilaku altruistik dengan 

kebahagiaan pada usia remaja. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap 

partisipan yang berbeda baik pada usia anak maupun pada usia dewasa sehingga 

diperoleh hasil yang lebih luas.  

Terdapat keragaman pada tingkat perilaku altruistik dan kebahagiaan siswa. 

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan perilaku 

altruistik dan kebahagiaan dengan variabel-variabel lain seperti kecerdasan emosi, 

lingkungan, kesehatan, prestasi atau variabel lain sehingga pengembangan penelitian 

dapat lebih mendalam. 


