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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2016 hingga 

bulan Mei 2016. Sebelum memulai penelitian ini, peneliti terlebih 

dahulu melakukan wawancara awal untuk menentukan permasalahan 

dan kriteria yang tepat untuk penelitian. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perilaku prososial pada scooterist VESPA Ekstrim 

Semarang yang telah menjadi scooterist minimal selama dua tahun. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dan subjek 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga orang laki-laki 

scooterist ekstrim berusia 18–24 tahun yang telah menjadi scoterist 

ekstrim minimal selama dua tahun dan tinggal di Semarang serta 

dapat berkomunikasi verbal dengan baik. 

Pengambilan data dilakukan melalui proses wawancara dan 

observasi yang dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditentukan 

antara peneliti dan subjek.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan 

beberapa langkah, yaitu: 
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1. Menentukan Subjek 

Peneliti menentukan kriteria-kriteria subjek yang sesuai 

dengan tujuan peneliti, maka sampel pada penelitian ini memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

a. Scooterist VESPA Ekstrim di Semarang dan sudah menjadi 

scooterist ekstrim selama minimal dua tahun. 

b. Berusia antara 18-24 tahun. 

Alasannya adalah karena usia tersebut masuk ke dalam usia 

dewasa awal, pada usia ini merupakan masa penyesuaian diri 

dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang 

diperolehnya. 

c. Mampu berkomunikasi verbal dengan baik 

2. Melakukan Survey Awal 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara awal guna 

memperoleh informasi yang dapat membantu proses 

pengumpulan data serta membangun rapport antara subjek dan 

peneliti.  

3. Menyusun Pedoman Wawancara dan Observasi 

Peneliti menyusun pedoman wawancara dan observasi 

yang sesuai dengan tema yang akan diteliti guna memperoleh 

data yang tepat. 

4. Melakukan Perijinan kepada Subjek
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Peneliti melakukan perijinan secara individu kepada 

subjek, untuk ketersediaannya menjadi subjek dalam proses 

penelitian guna mengumpulkan data melalui wawancara dan 

observasi. Selain itu, peneliti juga menjelaskan proses dan tujuan 

dari penelitian. Peneliti juga mengajukan inform consent kepada 

subjek sebagai bukti bahwa penelitian sedang dilaksanakan dan 

ditandatangani oleh subjek sebagai bukti persetujuan menjadi 

subjek penelitian. 

5. Persiapan Alat Penelitian 

Peneliti mempersiapkan alat penelitian yang akan 

menunjang penelitian, meliputi: 

 Instrumen alat ukur, yaitu: 

- Kertas kosong untuk mencatat observasi. 

- Kertas kosong untuk mencatat hasil wawancara. 

- Kertas yang berisi point-point pedoman wawancara. 

- Bolpoin, yang digunakan untuk menulis. 

 Handphone, yang digunakan peneliti untuk merekam hasil 

wawancara dengan subjek. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi 

kepada subjek. Penelitian dimulai pada bulan April hingga bulan Mei 

2016. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengunjungi beberapa 

tempat di Semarang untuk mengetahui keberadaan scooterist VESPA 
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Ekstrim salah satunya di Tugu Muda. Di tempat tersebut, peneliti 

mengenal subjek pertama dan kedua. Sedangkan subjek ketiga 

merupakan teman dari peneliti. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti menjalin rapport 

terlebih dahulu kepada ketiga subjek tersebut sehingga akan ada 

keterbukaan, kenyamanan dan kepercayaan kepada peneliti sehingga 

peneliti dapat memperoleh keterangan atau informasi tentang 

perilaku prososial pada scooterist VESPA Ekstrim di Semarang. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu 

menjelaskan proses penelitian yang akan dilakukan. Peneliti juga 

menjelaskan bahwa kerahasiaan identitas subjek akan benar-benar 

dijaga. Setelah peneliti menjelaskan tata cara selama proses 

penelitian, subjek diminta untuk mengisi lembar pernyataan 

kesediaan (inform consent) untuk menjadi subjek penelitian. 

Pengumpulan data pada subjek akan dilakukan melalui 

wawancara yang dibantu dengan alat perekam guna merekam tiap 

jaawaban subjek, serta buku tulis dan bolpoin yang digunakan untuk 

mencatat hasil observasi. Selain wawancara, peneliti juga melakukan 

observasi partisipan terhadap subjek guna mendukung data 

penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan dengan 

jadwal yang sudah disepakati antara subjek dan peneliti, selain itu 

pengambilan data disesuaikan dengan kebutuhan hingga data yang 

dibutuhkan terpenuhi. Berikut adalah tabel waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian: 
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Tabel 1. Jadwal Observasi dan Wawancara  Subjek  

No. Nama  
Tanggal 

Pelaksanaan 
Waktu 
(perkiraan) 

Durasi 
(perkiraan) 

Tempat 

1. AB 

I : 9 Desember 

2015 
16.00 1 jam 40 menit Tempat Makan 

II : 29 Maret 2016 14.00 1 jam Kampus Peneliti 

III : 16 April 2016 22.00 1 jam 33 menit 
JSR Sentul 

Bogor 

IV : 17 April 2016 13.00 30 menit 
JSR Sentul 

Bogor 

V : 2 Mei 2016 19.40 3 jam 
Alfamart 

Sampangan 

2. RHP 

I : 9 Desember 

2015 
16.00 1 jam 40 menit Tempat Makan 

II : 29 Maret 2016 14.00 1 jam  Kampus Peneliti 

III : 16 April 2016 22.00 1 jam 33 menit JSR Sentul 

Bogor 

IV : 17 April 2016 13.00 30 menit JSR Sentul 

Bogor 

V : 5 Mei 2016 14.30 1 jam 30 menit Alfamart 

Sampangan 

3. JS 

I :  18 April 2016 20.00 2 jam 
Warung 

Kucingan Milik 

Subjek  

II : 5 Mei 2016 21.20 1 jam 40 menit  
Warung 

Kucingan Milik 

Subjek 

III : 6 Mei 2016 19.00 30 menit Rumah Subjek 

IV : 9 Mei 2016 22.00 1 jam 
Warung 

Kucingan Milik 

Subjek 

V : 11 Mei 2016 17.00 40 menit Rumah Subjek  
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D. Hasil Pengumpulan Data 

I. Subjek I 

a. Identitas Subjek 

Nama   : AB 

Umur   : 21 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Asal   : Medan, Sumatera Utara 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara Subjek I 

1) Hasil Observasi 

Subjek merupakan laki-laki yang merantau ke 

Semarang untuk mengambil studi kuliah S1 Fakultas 

Hukum disuatu Universitas swasta di Semarang. Pada 

umumnya subjek memiliki postur badan yang tidak begitu 

tinggi, gemuk dan berkulit sawo matang. Subjek berambut 

panjang sebahu dengan sedikit gimbal. Peneliti mengenal 

subjek saat peneliti mencoba mengunjungi ke salah satu 

tempat berkumpulnya komunitas VESPA Ekstrim yaitu di 

jalan Tugu Muda, Semarang. 

Subjek adalah sosok yang ramah, banyak bercanda 

dan cepat akrab dengan peneliti meskipun baru pertama 

bertemu. Pada saat peneliti meminta kesediaan subjek 
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untuk menjadi subjek penelitian, subjek langsung 

bersedia. Peneliti langsung melakukan janji untuk 

bertemu dengan subjek guna mengumpulkan data yang 

diperlukan. Selama pertemuan berlangsung, style yang 

digunakan subjek selalu sama yaitu mengenakan kaos 

oblong berwarna hitam yang sudah kusam, memakai topi 

berwarna merah dan menggunakan celana panjang jeans 

berwarna hitam yang sudah kusam dan robek serta 

memakai kalung taring babi pemberian temannya. 

Hubungan subjek dengan teman-teman scooterist 

ekstrim cukup baik, hal ini terlihat dari adanya aktifitas 

subjek yang menghabiskan waktu untuk berkumpul 

bersama setiap hari Jumat dan Sabtu di Jalan Tugu Muda 

serta subjek sering melakukan touring bersama teman-

temannya untuk mendatangi suatu event VESPA yang 

sedang diselenggarakan di kota-kota lain. Dalam 

kesehariannya, subjek lebih dikenal dengan nama ‘Batak’. 

Subjek cukup sabar menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selama 

wawancara berlangsung subjek berbicara dengan jelas dan 

suka menjawab secara bercanda terhadap peneliti, raut 

mukanya juga berubah setiap kali peneliti menanyakan 

hal yang serius seperti keadaan orang tuanya. Terkadang 

subjek juga bersikap malu sehingga menutupi mukanya 
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jika membahas soal wanita. Dalam wawancara, subjek 

juga selalu mengatakan motto VESPA yaitu,’Satu VESPA 

Sejuta Saudara’. 

Observasi juga dilakukan peneliti ketika subjek 

touring mendatangi acara Java Scooter Rendezvous (JSR) 

X yang diadakan di lapangan parkir Sirkuit Sentul Bogor 

pada tanggal 16-17 April 2016. Peneliti mengamati bahwa 

banyak scooterist yang mengenal subjek. Subjek juga 

terlihat sangat akrab dengan orang-orang yang 

ditemuinya. 

 

2) Hasil Wawancara  

a) Hubungan dengan Orang tua 

Semasa kecil, subjek merasa dekat dengan 

kedua orang tuanya, namun semenjak perceraian 

kedua orang tuanya subjek tidak pernah lagi 

berkomunikasi dengan ayah maupun ibunya. Subjek 

mengaku bahwa dirinya kecewa terhadap perceraian 

tersebut terutama terhadap ibunya. Subjek 

menceritakan bahwa sudah tiga atau empat bulan, ibu 

subjek sangat susah untuk dihubungi, sehingga saat 

ini subjek tidak mengetahui keberadaan ibunya. 

Subjek sering menelfon ibunya untuk menanyakan 

kabar, namun ibu subjek hanya menjawab jika sedang 
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sibuk dan meminta untuk menelfon beberapa jam 

kemudian. Beberapa jam kemudian, subjek menelfon 

ibu subjek namun tidak mengangkat telfon tersebut. 

Begitu seterusnya hingga saat ini. Hal tersebut 

membuat subjek sangat kecewa dengan ibunya.  

Subjek hanya menghubungi ayah subjek untuk 

meminta uang guna membayar kuliah serta uang 

bulanan. Sejak perceraian kedua orang tua tersebut, 

subjek menjadi tidak peduli dengan kedua orang 

tuanya. 

 

b) Hubungan dengan Saudara 

Subjek adalah anak kedua dari lima bersaudara. 

Subjek memiliki kakak laki-laki dan tiga saudara 

perempuan. Pada masa kecil subjek sering bermain 

bersama kakak dan adik yang pertama akan tetapi 

semenjak subjek memasuki pendidikan SMA, subjek 

sudah jarang berkomunikasi dengan saudara-

saudaranya. Saat ini, subjek juga hanya 

berkomunikasi lewat BBM dengan kakaknya yang 

berada di Semarang. Subjek mengaku rindu dengan 

kakak dan adik-adiknya namun tidak mengusahakan 

untuk berkomunikasi. 
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c) Masa Kecil 

Subjek merupakan laki-laki berusia 21 tahun 

yang beragama Islam. Sejak lahir hingga 18 tahun 

subjek tinggal bersama keluarganya di kota Medan, 

Sumatera Utara. Subjek menganut agama Islam sejak 

kecil. Subjek merupakan anak kedua dari lima 

bersaudara.. Ayah subjek bekerja sebagai pegawai 

swasta dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Subjek 

juga sering menghabiskan waktu dengan pergi 

berlibur bersama keluarganya. Sejak kecil keluarga 

subjek sangat dekat dengan kegiatan agama, seperti 

shalat berjamaah dan mengadakan pengajian setiap 

malam Jumat. Orang tua subjek selalu menekankan 

kepada subjek untuk rajin beribadah dan jika 

menginginkan sesuatu, lebih baik meminta daripada 

mencuri. 

Hubungan antara subjek dengan anggota 

keluarga saat masih kecil sangat dekat. Subjek 

seringkali pergi berlibur bersama orang tua serta 

kakak adiknya. Selain bersama keluarganya, sejak 

kecil subjek sering bermain bersama kakak dan 

adiknya seperti bermain sepakbola dan mobil-

mobilan. 
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d) Masa Remaja 

Saat remaja, terkadang subjek menggunakan 

waktu luangnya untuk pergi berekreasi bersama 

keluarganya namun subjek mengaku bahwa dirinya 

lebih banyak menghabiskan waktunya bersama 

dengan teman sekolahnya. Subjek sangat suka 

mengikuti kegiatan diluar rumah, seperti berolahraga 

dan bermain bersama. Subjek mengaku sebagian 

waktunya habis digunakan untuk bermain bersama 

teman-teman. 

Hubungan dengan orang tua sudah mulai 

menjauh karena subjek lebih sering berelasi dengan 

teman-temannya. Pada waktu remaja, subjek mengaku 

bahwa banyak pelajaran atau nila-nilai yang diajarkan 

oleh orang tua nya, namun subjek hanya ingat 

beberapa saja. Yang paling subjek ingat adalah petuah 

dari ibu subjek yaitu jangan pernah menyakiti 

perempuan dikarenakan subjek percaya akan adanya 

karma. Subjek juga mengingat petuah orang tua nya 

yang mengatakan bahwa lebih baik meminta daripada 

mencuri dan petuah tersebut dipegang teguh oleh 

subjek hingga sekarang. 
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e) Pendidikan 

Subjek menempuh pendidikan di kota Medan 

dari SD hingga SMA. Memasuki kuliah, subjek 

pindah ke kota Semarang untuk mengambil 

pendidikan S1 di salah satu Universitas Swasta. Saat 

ini subjek mengaku sedang malas untuk berangkat 

perkuliahan dikarenakan subjek sering menghabiskan 

waktu bersama teman-teman VESPAnya hingga pagi 

hari sehingga subjek sering bangun kesiangan dan 

sudah kelelahan untuk berangkat kuliah.  

 

f) Relasi Sosial 

Saat subjek menginjak usia SMP dan SMA, 

subjek lebih sering menghabiskan waktu bersama 

teman-teman sekolahnya, walaupun masih ada 

beberapa teman sekolahnya yang berada di Medan 

yang subjek hubungi lewat BBM, subjek mengaku 

bahwa subjek sudah jarang untuk menghubungi 

teman-teman sekolahnya dulu dikarenakan jauhnya 

lokasi subjek dengan temannya. 

Subjek merupakan pribadi yang mudah bergaul 

dengan orang lain khususnya dengan sesama 

scooterist, meskipun begitu subjek mengaku lebih 

tidak peduli kepada keadaan orang lain yang tidak 
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subjek kenal. Saat ini subjek lebih nyaman untuk 

berkumpul bersama dengan teman-teman VESPAnya. 

Ketika berada di lingkungan tersebut, subjek 

cenderung banyak berbicara dan suka bercanda. 

Sekarang menginjak kuliah, sebagian besar teman 

subjek merupakan teman komunitas VESPA nya 

khususnya VESPA Ekstrim. Subjek juga memiliki 

teman kampus dan beberapa teman kos namun 

sebagian besar waktunya subjek dihabiskan bersama 

teman VESPA Ekstrimnya dikarenakan subjek sudah 

jarang untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. 

Kegiatan keseharian subjek sekarang hanya 

berkumpul bersama teman-teman VESPAnya, 

mengotak-atik mesin VESPA dan mendatangi event 

VESPA yang diselenggarakan dikota-kota lain.  

Subjek juga menjelaskan bahwa subjek memilih 

untuk tidak peduli kepada orang lain yang tidak 

subjek kenal. Subjek mengatakan bahwa subjek tidak 

peduli dengan pemikiran orang lain terhadap dirinya. 

 

g) Masa Dewasa – Sekarang  

Subjek menghabiskan masa kecil hingga 

remajanya di kota Medan, Sumatera Utara. Akan 

tetapi, saat memasuki masa kuliah subjek pindah ke 
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kota Semarang untuk menempuh pendidikan S1 

Hukum di Universitas Swasta namun subjek mengaku 

bahwa sampai semester enam saat ini subjek masih 

jarang untuk masuk kuliah dikarenakan selalu bangun 

terlambat. 

Sejak perpindahannya ke Semarang, kedua 

orang tua subjek memutuskan untuk berpisah. Kakak 

subjek sedang menempuh kuliah di kota Semarang 

namun selama tiga tahun subjek tinggal di Semarang, 

subjek hanya pernah bertemu sekali saja dengan 

kakaknya. Kedua adiknya bersekolah di kota Medan 

dan tinggal bersama ayahnya sedangkan adik subjek 

yang terakhir tinggal bersama dengan ibu subjek 

dikarenakan masih bayi. Subjek mengaku sangat 

kecewa dengan perpisahan tersebut, terutama dengan 

ibunya. Subjek bercerita bahwa saat ini subjek 

memiliki kepribadian yang tidak peduli terhadap 

keluarga, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah 

menemui kakaknya serta sangat jarang untuk 

menghubungi ayah serta adik-adiknya. Subjek 

mengaku bahwa hal tersebut terjadi karena tipikal 

orang Medan adalah tidak peduli pada orang lain. 

Subjek juga bercerita bahwa saat ini subjek 

sangat kurang dalam kegiatan religiusitasnya namun 
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walaupun begitu subjek mengaku tetap percaya akan 

adanya Tuhan. Saat ini subjek lebih sering 

menghabiskan waktu kesehariannya untuk berkumpul 

bersama teman-teman VESPAnya seperti mengotak-

atik mesin VESPA, touring mendatangi suatu 

penyelenggaraan event, melakukan perjamuan jika 

ada tamu scooterist luar daerah yang datang dan 

kegiatan lainnya sehingga subjek mengaku melupakan 

kuliah dan menjadi tidak peduli pada keadaan atau 

tampilan diri subjek sendiri. 

 

h) Latar belakang sebagai Scooterist VESPA Ekstrim 

Subjek mengaku setelah menjadi mahasiswa, 

subjek mengenal banyak teman yaitu, teman kampus 

dan teman kos. Beberapa dari temannya memiliki 

VESPA Standard. Awalnya subjek tertarik dengan 

kendaraan milik temannya tersebut, setelah beberapa 

kali menaikinya subjek pun membeli sebuah VESPA 

Standard. Kemudian, pada suatu hari VESPA milik 

subjek mogok lalu temannya menyarankan untuk 

memperbaiki di bengkel VESPA daerah Peleburan. Di 

bengkel tersebut, terdapat komunitas VESPA Drag 

yang diikuti oleh teman-temannya. Oleh karena itu, 
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subjek menjadi sering berkumpul dan menghabiskan 

waktu di tempat tersebut. 

 Ketika subjek sedang berkumpul di bengkel, 

tiba-tiba sekumpulan VESPA Ekstrim yang sedang 

touring melewati Semarang berhenti di bengkel 

tersebut. Subjek mengaku kagum dengan kendaraan 

VESPA Ekstrim karena dengan bentuk VESPA yang 

sudah dimodifikasi sedemikian rupa namun kuat 

untuk membawa banyak muatan. Semenjak itu, 

subjek menjadi ingin memiliki kendaraan tersebut. 

Selain bentuknya yang unik karena ide modifikasi 

dari masing-masing pemilik, subjek juga lebih 

meyukai ‘gaya’ pertemanan yang dilakukan oleh 

scooterist ekstrim. Beberapa minggu kemudian 

VESPA Klasik milik subjek diubah subjek dan teman-

temannya menjadi sebuah VESPA Ekstrim. 

Walaupun orang tua subjek memperingatkan 

untuk tidak bergaul dengan mereka, namun subjek 

tetap tidak peduli dan subjek juga mengaku mendapat 

pelajaran bahwa jangan melihat orang dengan sebelah 

mata. Subjek menjelaskan bahwa terkadang aktivitas 

yang dilakukan di VESPA Ekstrim selama hampir 

tiga tahun ini di Semarang mengganggu kegiatan 

perkuliahannya bahkan subjek menjadi lebih tidak 
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peduli pada diri sendiri. Subjek mengaku bahwa fisik 

atau penampilan subjek mulai berubah sejak masuk 

kedalam dunia VESPA Ekstrim. Subjek beranggapan 

bahwa akan terlihat aneh jika berpenampilan rapi 

akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi subjek 

untuk tetap bangga menjadi scooterist ekstrim. 

 

i) Analisis Kasus 

Subjek merupakan orang yang tidak peduli 

terhadap orang lain. Kondisi perceraian kedua orang 

tua subjek, menjadikan subjek memiliki kepribadian 

yang tidak peduli dengan keluarga bahkan orang lain. 

Semenjak perceraian tersebut, ibu subjek sudah jarang 

melakukan komunikasi kepada subjek. Hal tersebut 

yang menyebabkan subjek merasa tidak ada lagi yang 

membimbing subjek ke arah yang lebih baik sehingga 

subjek menjadi jarang untuk melakukan ibadah 

karena tidak ada yang mengingatkan.  

 Perpindahannya subjek ke tanah Jawa membuat 

subjek memiliki beberapa teman yang sudah 

dianggapnya seperti keluarga sendiri yaitu teman 

sesama scooterist VESPA Ekstrim. Subjek memilih 

untuk menjadi scooterist independen, yang artinya 

subjek tidak bergabung dengan club ekstrim manapun 
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sehingga subjek dapat bersosialisasi dengan siapa 

saja. Hal tersebut membuat subjek mendapatkan 

persahabatan di antara scooterist, subjek 

melakukannya dengan bersosialisasi sebanyak-

banyaknya seperti pada saat subjek melakukan 

touring untuk mendatangi suatu event. Dari 

perjalanan tersebut subjek mendapatkan banyak 

persahabatan, selain itu subjek juga terkadang 

bersedia untuk membantu sesama scooterist sehingga 

persahabatan terjalin diantaranya. Subjek menjaga 

hubungan persahabatan yang sudah terjalin dengan 

cara berkumpul bersama, berkomunikasi 

menggunakan BBM atau facebook dan terkadang 

subjek juga berkunjung menemui temannya saat ada 

penyelanggaran event di kota teman subjek tersebut. 

Subjek juga tidak mempermasalahkan kondisinya 

yang terlihat kumuh dan gembel jika subjek bersama 

teman-temannya, karena subjek hanya mengutamakan 

satu hal yaitu kekompakan yang terjalin diantaranya. 

Semenjak subjek masuk kedalam dunia 

VESPA, subjek mulai mengenal motto VESPA yang 

selalu diyakini oleh banyak scooterist dan tak jarang 

masyarakat umum mengetahui motto tersebut, yaitu 

‘Satu VESPA Sejuta Saudara’. Selain mengharapkan 
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pahala dari Tuhan, motto VESPA tersebut 

menyebabkan subjek menjadi bersedia untuk saling 

tolong menolong dan bekerja sama bersama dengan 

scooterist ekstrim lainnya. Dalam kegiatan yang 

sering dilakukan sesama scooterist ekstrim seperti 

halnya perjamuan, subjek bekerjasama dengan teman 

scooterist ekstrim lainnya untuk menyediakan jamuan 

yang ditujukan pada tamu ‘VESPA’ yang akan 

datang. Subjek percaya bahwa apa yang dilakukan 

untuk tamu yang datang akan dibalas jika suatu saat 

subjek dan teman-temannya mengunjungi kota dari 

tamu tersebut. Subjek juga percaya bahwa Tuhan 

sudah membuat jalan dunia secara adil sehingga akan 

adanya timbal balik yang didapat jika melakukan 

sesuatu kepada orang lain. Subjek mengakui bahwa 

kerjasama yang dibangun hanya dengan sesama 

scooterist yang sudah subjek kenal dan 

menguntungkan. Subjek malas untuk bekerjasama 

dengan sesuatu yang tidak mendapatkan hasil, 

contohnya bergabung dengan kepanitiaan suatu acara 

musik VESPA yang tidak mendapatkan imbalan. 

Subjek juga merupakan pribadi yang senang 

memberi secara suka rela, namun hanya pada orang 

yang subjek kenal saja. Hal ini terlihat pada perilaku 
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subjek jika ada teman subjek atau sesama scooterist 

ekstrim yang membutuhkan sesuatu seperti bensin, 

busi, kabel dan sebagainya. Subjek secara sukarela 

memberikan apa yang subjek punya guna membantu 

orang tersebut. Perilaku tersebut menyebabkan subjek 

mendapatkan persahabatan dengan scooterist dimana 

saja. Subjek juga sudah jarang memasukkan infaq 

ataupun memberi pengemis uang dikarenakan subjek 

memiliki pemikiran bahwa uang yang disumbangkan 

oleh subjek akan jatuh ke tangan yang tidak tepat 

sehingga subjek memilih untuk tidak melakukannya. 

Semenjak masuk kedalam dunia VESPA, 

subjek merasa lebih sering untuk menolong orang lain 

yang membutuhkan seperti halnya saat motor mogok, 

namun hal tersebut hanya berlaku pada sesama 

pengguna VESPA saja ataupun temannya karena 

kemampuan subjek yang hanya mengerti mesin 

VESPA. Selain meyakini motto VESPA, subjek juga 

menolong sesama dikarenakan adanya ingatan norma 

sosial dari ajaran yang telah diberikan oleh orang tua 

maupun guru bahwa sesama manusia harus saling 

tolong menolong. Guna membantu meringankan 

beban orang lain, subjek bersedia untuk menolong 

agar mendapatkan pahala dari Tuhan. Akan tetapi 
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tidak semua scooterist yang membutuhkan 

pertolongan ditolong oleh subjek. Jika subjek sedang 

mengalami suasana hati yang buruk, subjek memilih 

untuk tidak menolong siapapun. Sebagian besar 

subjek hanya menolong orang yang subjek kenal saja 

seperti teman kos, teman kampus dan teman sesama 

scooterist yang subjek kenal. Subjek juga lebih 

memilih untuk menolong seseorang yang sedang 

sendirian (belum dibantu oleh orang lain) dan 

membutuhkan pertolongan namun sebelum 

melakukan pertolongan, subjek terlebih dahulu 

melihat situasi dan kondisi. Jika ditengah malam ada 

orang lain yang membutuhkan bantuan, subjek 

memilih untuk menghindar dikarenakan subjek 

memiliki pemikran bahwa saat ini orang yang berniat 

jahat sudah sangat pintar untuk mengelabuhi orang 

lain. 

Dalam hal penyelamatan, subjek masih memilih 

untuk membantu teman yang sudah subjek kenal. 

Subjek tidak ingin membahayakan diri subjek sendiri 

dengan alasan subjek adalah seorang perantau 

sehingga jika subjek mengalami suatu hal yang buruk, 

keberadaan orang tuanya sangatlah jauh.  
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Dari perilaku kerjasama, murah hati, menolong 

dan penyelamatan yang dilakukan subjek terhadap 

orang lain khususnya scooterist VESPA, subjek 

mendapatkan banyak pesahabatan yang terjalin 

hingga keluar daerah. Subjek mengaku bahwa 

perilaku prososialnya lebih meningkat sejak 

bergabung dalam dunia VESPA Ekstrim dikarenakan 

pergaulannya yang semakin luas sehingga sudah ada 

banyak teman yang subjek miliki saat ini. Walaupun 

kegiatan perkuliahannya terganggu, subjek merasa 

lebih bahagia menjadi bagian dari Scooterist VESPA 

Ekstrim. 
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Tabel 2 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Perilaku Prososial pada Subjek I 

No. Perilaku Prososial 
KODING INTENSITAS 

Bentuk-bentuk Perilaku Prososial 

1. Murah Hati A1 +++ 

2. Persahabatan A2 ++++ 

3. Kerjasama  A3 ++ 

4. Menolong  A4 +++ 

5. Penyelamatan  A5 + 

    

Faktor-faktor Perilaku Prososial 

KODING INTENSITAS Faktor Pendukung 

 Faktor Internal 

1. Percaya adanya Tuhan  B1.A1 ++ 

2 Percaya Dunia Adil B1.A2 ++ 

3. Adanya Motivasi ‘Satu Vespa 

Sejuta Saudara’ 
B1.A3 ++++ 

4. Percaya adanya timbal balik B1.A4 ++++ 

5. Mengharapkan pahala B1.A5 ++ 

6. Mempunyai keahlian tentang mesin 

Vespa 

B1.A6 
+++ 

 Faktor Eksternal  

5. Norma Sosial (Ajaran Orangtua) B1.B1 ++ 

6. Orang yang menggunakan 

kendaraanVespa 

B1.B2 
++++ 

7. Tidak ada pengamat B1.B3 ++ 

    

Faktor Penghambat 
KODING INTENSITAS 

 Faktor Internal 

1. Kepribadian yang Cuek B2.A1 + 

2 Tidak ada yang membimbing B2.A2 + 

3. Suasana hati yang buruk B2.A3 ++++ 

 Faktor Eksternal  

4. Hanya Menolong yang dikenal B2.B1 ++++ 

5. Situasi dan Kondisi  B2.B2 ++ 

6. Hanya menolong kendaraan Vespa B2.B3 ++ 

7. Jumlah pengamat banyak B2.B4 + 

8. Bersedia bekerjasama dengan non B2.B5 + 
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Vespa  jika mendapatkan imbalan 
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Bagan 2 

Dinamika Perilaku Prososial pada Subjek I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung 

A. Internal 

- Percaya adanya Tuhan 

- Percaya dunia adil 

- Adanya motivasi ‘Satu Vespa 

Sejuta Saudara’ 

- Mengharapkan pahala 

- Mempunyai keahlian tentang 

mesin Vespa 

B. Eksternal 

- Norma sosial 

- Menggunakan kendaraan Vespa 

- Tidak ada pengamat 

Faktor penghambat 

A. Internal 

- Kepribadian yang acuh 

- Tidak ada yang membimbing 

- Suasana hati yang buruk 

B. Eksternal  

- Hanya menolong yang dikenal 

- Situasi dan kondisi 

- Hanya menolong kendaraan 

Vespa 

- Jumlah pengamat banyak 

- Bersedia bekerjasama jika 

mendapatkan imbalan 

Makna 

Adanya keyakinan terhadap motto Vespa yaitu 

‘Satu Vespa Sejuta Saudara’ 

Perilaku Prososial 

Persahabatan 

- Bersedia untuk membantu scooterist 

- Mengunjungi teman saat touring  

- Melakukan perjamuan pada tamu 

‘Vespa’ 

Kerjasama  

- Bekerjasama dengan teman untuk 

membantu orang lain yang sedang 

membutuhkan pertolongan 

Murah Hati  

- Memberikan onderdil/ bensin secara 

sukarela kepada scooterist yang 

membutuhkan 

Penyelamatan  

- Bersedia membantu teman yang 

sedang mengalami keadaan darurat  

Menolong  

- Memberikan bantuan saat ada orang 

yang membutuhkan 



79 
 

 
 

II.  Subjek II 

a. Identitas Subjek 

Nama   : RHP 

Umur   : 22 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Asal   : Kalimantan 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara Subjek II 

1) Hasil Observasi 

Subjek merupakan laki-laki yang sedang merantau 

ke Semarang untuk mengambil studi kuliah S1 Ekonomi 

disuatu Universitas Swasta di Semarang dan saat ini 

sedang bekerja secara freelance di salah satu usaha 

katering di Semarang. Subjek merupakan teman dari 

subjek pertama. Subjek bercerita bahwa mengenal subjek 

pertama dari dua tahun yang lalu saat bergabung dalam 

VESPA Ekstrim. Pada umumnya subjek memiliki postur 

badan yang tidak begitu tinggi, kurus dan berkulit putih. 

Subjek memiliki rambut berwarna hitam yang pendek.  

Pada saat peneliti meminta kesediaan subjek untuk 

menjadi subjek penelitian, subjek langsung bersedia. Pada 

awal pertemuan subjek lebih sedikit berbicara namun 
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lama kelamaan subjek menjadi sosok yang lebih banyak 

berbicara kepada peneliti. Subjek menanggapi pertanyaan 

peneliti dengan baik dan kadang menanggapinya dengan 

bercanda. Ketika subjek menceritakan kenalannya semasa 

remaja, subjek tertawa dan menunjukan ekspresi bahagia. 

Ekspresi subjek juga mulai berubah ketika membahas 

tentang keadaan keluarganya dan ketika membahas 

mantan pacarnya yang terdahulu. 

Hubungan subjek dengan teman-teman scooterist 

ekstrim cukup baik, terlihat ketika selama wawancara 

subjek selalu mengatakan bahwa persahabatan antar 

scooterist ekstrim sangatlah kuat. Peneliti juga 

mengobservasi subjek ketika subjek berada di acara Java 

Scooter Rendezvous (JSR) X yang diadakan di lapangan 

parkir Sirkuit Sentul Bogor pada tanggal 16-17 April 

2016. Sewaktu peneliti datang, subjek sedang berkumpul 

duduk melingkar bersama teman-temannya. Ketika 

menyadari kedatangan peneliti, subjek bersama temannya 

menghampiri peneliti dan mengajak untuk berkeliling 

venue. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Hubungan dengan Orang tua 
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Semasa kecil hingga menginjak SD, subjek 

sangat dekat dengan ibunya. Ibunya selalu memberikan 

banyak nasihat seperti harus selalu beribadah dan harus 

selalu membantu keluarganya yang membutuhkan 

bantuan. Memasuki usia SMP, subjek mengaku bahwa 

keluarganya tidak lagi harmonis dikarenakan kedua 

orang tuanya yang sibuk bekerja sebagai wiraswasta. 

Subjek sudah tertidur ketika kedua orangtuanya pulang 

larut malam, dan di pagi hari subjek hanya berbicara 

kepada orang tuanya untuk meminta uang lalu pergi ke 

sekolah sehingga subjek jarang untuk menghabiskan 

waktu bersama orang tuanya. Begitu seterusnya sampai 

subjek memasuki usia kuliah. Subjek juga mengaku 

sangat rendah dalam kegiatan religiusitas dikarenakan 

orang tuanya yang tidak pernah mengajarkan karena 

jarang dirumah. 

Untuk saat ini keberadaan subjek yang jauh dari 

orang tua membuat subjek lebih bebas karena suasana 

di Semarang tidak sumpek seperti suasana di rumahnya 

yaitu di Kalimantan. Selama di Semarang, orang tua 

subjek hanya menelfon subjek seminggu sekali kira-

kira lima sampai sepuluh menit dan terkadang jika 

sedang tidak sibuk orang tuanya pergi menemui 

subjek. Setiap telfon orang tuanya sangat jarang 
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menanyakan perkuliahan subjek, yang ditanyakan 

hanya subjek masih memiliki uang atau tidak. Selain 

itu, orang tua subjek juga selalu menegaskan subjek 

untuk menjadi orang yang sukses tanpa memberi tahu 

subjek bagaimana cara menjadi orang sukses. 

Subjek juga mengatakan bahwa orang tuanya 

tidak berkomentar setelah mengetahui subjek saat ini 

menjadi scooterist VESPA Ekstrim. Subjek 

menjelaskan bahwa ayah dan ibunya memiliki sifat 

yang keras namun semenjak kesibukan keduanya, 

subjek merasa kedua orangtuanya menjadi lebih tidak 

peduli pada subjek. Subjek mengaku pernah 

mengutarakan isi hatinya tentang keadaan orang tuanya 

yang tidak memberikan subjek perhatian dan jarang 

dirumah namun orang tua nya selalu menjawab bahwa 

apa yang dilakukan saat ini adalah untuk subjek, sejak 

saat itu subjek memilih untuk diam dan tidak peduli 

pada kedua orang tuanya sampai sekarang. 

Sampai saat ini subjek menganggap keluarga 

hanya sebagai simbol dari ayah, ibu dan anak serta 

tidak ada kebahagiaan didalamnya. 

 

b) Hubungan dengan Saudara 
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Subjek merupakan anak tunggal sehingga setiap 

subjek pulang sekolah, subjek selalu merasa kesepian. 

Saat ini subjek tinggal bersama tante dan keluarganya 

dari pihak ibunya. Subjek merasa lebih dekat dengan 

tante nya ketimbang kedua orang tuanya. Tak jarang 

tantenya menasehati subjek tentang apa yang dilakukan 

subjek. 

 

c) Masa Kecil 

Subjek merupakan laki-laki yang berusia 22 

tahun dan beragama Islam. Pada masa kecilnya, subjek 

masih dapat merasakan kasih sayang yang diberikan 

oleh kedua orang tuanya terutama oleh ibu. Sepulang 

sekolah subjek menghabiskan waktu untuk bermain 

dengan teman-temannya seperti bermain sepakbola, 

layang-layang dan terkadang ketika siang hari subjek 

menjahili tetangganya. Sejak SD subjek sudah 

mengenal rokok dari teman-temannya. Subjek selalu 

merokok saat keadaan rumah sedang sepi. 

 

d) Masa Remaja 

Memasuki usia SMP, kedua orang tua subjek 

semakin jarang berada dirumah. Hubungan dengan 

orang tua semakin menjauh. Ketika orang tuanya 
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pulang, orang tua hanya menanyakan apakah subjek 

sudah makan atau belum. 

Subjek mengaku bahwa pergaulan dengan 

teman-temannya semakin menjadi tidak terkontrol. 

Subjek mengaku bahwa saat SMP subjek sudah 

mengenal minuman keras dan sudah sering memakai 

obat-obatan terlarang. Menginjak SMA, subjek 

semakin menjadi sering meminum minuman keras dan 

memakai obat-obatan terlarang. Subjek mengaku 

pernah ketahuan saat menggunakan obat terlarang. 

Sewaktu subjek menggunakan obat tersebut bersama 

teman-temannya dirumah, tiba-tiba kedua orang tua 

subjek pulang. Saat mengetahuinya, kedua orang tua 

subjek segera menghukumnya dengan tidak 

memperbolehkan subjek keluar rumah selama satu 

minggu. Walaupun begitu subjek tetap nekat untuk 

keluar rumah. Subjek juga menjadi sangat mudah 

untuk berkelahi dengan orang lain karena masalah 

sepele. Subjek merasa itu semua terjadi karena tidak 

adanya kontrol dari orang tua. 

Saat kelas satu SMA, subjek juga pernah 

menjalin kasih dengan seorang wanita namun kandas  

saat setahun setelah subjek merantau ke Semarang. Hal 



85 
 

 
 

itu menyebabkan subjek menjadi down dan tidak 

bersemangat lagi. 

 

e) Pendidikan  

Subjek menempuh pendidikan SD hingga SMA 

di Kalimantan. Menginjak SMP, subjek juga jarang 

untuk masuk sekolah sehingga akhirnya pada kelas tiga 

subjek harus mengambil Paket C agar subjek lulus dari 

pendidikan SMP.  

Memasuki SMA, pergaulan subjek yang tidak 

terkontrol semakin memengaruhi pendidikan subjek 

sehingga pada kenaikan kelas tiga subjek dikeluarkan 

sekolahnya karena jarang masuk sekolah. Setelah 

keluar, subjek melanjutkan kelas tiga SMA di Pacitan 

Jawa Tengah dirumah tempat nenek subjek namun 

subjek subjek juga gagal dalam Ujian Akhir Sekolah 

sehingga subjek mengambil Paket C lagi. Subjek 

mengaku bahwa subjek sudah mempunyai dua ijasah 

paket C.  

Saat ini subjek sedang mengambil cuti dari 

kuliah ekonomi di suatu Universitas Swasta. Subjek 

menjelaskan bahwa IPK nya hingga  semester enam ini 

adalah satu koma. Subjek mengaku bahwa belum tahu 

kapan akan melanjutkan kuliahnya lagi. 
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f) Relasi Sosial 

Saat ini subjek tinggal bersama dengan tantenya 

di Semarang, sehingga hanya tantenya yang dapat 

menasehati apa yang dilakukan subjek dan subjek 

nyaman dengan perhatian tersebut. Meskipun subjek 

sudah tinggal selama kurang lebih 3 tahun bersama 

dirumah tantenya namun subjek mengaku tidak pernah 

berkomunikasi dengan tetangganya. Subjek selalu 

menghabiskan waktu diluar rumah dan masuk ke 

kamar ketika sudah sampai dirumah. 

Sejak kecil subjek sudah menjalin relasi dengan 

orang lain. Hampir sebagian waktu subjek habis 

digunakan untuk berkumpul bersama teman-temannya. 

Subjek juga masih sering berkomunikasi dengan 

teman-teman semasa sekolah dulu. Subjek 

mengumpamakan bahwa relasi yang telah dibuat 

jangan sampai terputus seperti keadaannya dengan 

keluarganya. 

Subjek juga jarang untuk mengikuti kegiatan 

perkuliahan sehingga subjek menjadi tidak mengenal 

dekat teman-teman kampusnya dan hanya mengenal 

teman kampus yang bermain futsal dengannya namun 

hanya teman-teman VESPA nya lah yang dianggap 

subjek sebagai keluarga terdekat saat ini.  
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g) Masa Dewasa – Sekarang 

Setelah lulus dari SMA subjek dipaksa oleh 

orang tua nya untuk melanjutkan kuliah dan 

mengambil progam studi Ekonomi sehingga subjek 

memutuskan untuk mengambil kuliah di kota 

Semarang dikarenakan ada keluarga dari pihak Ibu di 

kota tersebut. Subjek juga menjelaskan bahwa saat ini 

subjek sedang mengambil cuti dari kuliahnya. Selain 

kuliah, subjek juga mempunyai pekerjaan sampingan 

menjadi pegawai di suatu usaha katering yang berada 

di Bangetayu. Subjek beralasan bahwa lebih baik 

bekerja daripada menggunakan uang yang diberikan 

oleh orang tuanya. Subjek juga bercerita bahwa 

sebelum bekerja di katering tersebut, subjek pernah 

bekerja di suatu cafe namun keluar dikarenakan gaji 

yang menurut subjek tidak setimpal. 

Subjek menjelaskan  bahwa saat ini subjek 

sangat kurang dalam kegiatan religiusitasnya, subjek 

mengaku sudah tidak pernah melakukan ibadah shalat 

lagi karena sejak kecil subjek merasa sudah tidak ada 

kontrol dari orang tua sehingga terbawa sampai 

sekarang. 

Pada saat ini, kegiatan subjek hanyalah 

berkumpul bersama teman-teman VESPAnya, 
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mengotak-atik mesin VESPA, pergi touring, bermain 

futsal bersama teman kampusnya dan terkadang subjek 

juga melakukan pekerjaan sampingannya jika ada 

panggilan dari usaha katering tersbut. Subjek mengaku 

semenjak menjadi scooterist, subjek menjadi sedikit 

mengerti bagaimana mengatasi VESPA yang mogok. 

Subjek mengaku bahwa bergabung bersama 

menjadi scooterist ekstrim sedikit mengganggu 

kegiatan perkuliahannya namun hal tersebut sama 

sekali tidak membuat subjek menyesal karena hal 

tersebut sudah menjadi pilihan subjek. Subjek juga 

bercerita bahwa tantenya pernah menyampaikan 

perkataan tetangganya yang merasa terganggu dengan 

kendaraan subjek. Semenjak itu jika subjek mulai 

memasuki gang rumah tantenya, subjek menutupi 

knalpotnya agar suaranya tidak terlalu bising. 

Walaupun begitu subjek tidak merasa perlu untuk 

menanggapi pembicaraan tetangganya yang 

menganggap subjek negatif. 

Subjek juga menjelaskan bahwa sampai saat ini 

subjek masih memakai obat-obatan terlarang namun 

tidak sesering sewaktu sekolah dulu dikarenakan 

keuangannya yang menurun.  
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h) Latar belakang sebagai Scooterist VESPA Ekstrim 

Dua tahun yang lalu sebelum mengenal dunia 

ekstrim, semasa SMA subjek sudah memiliki VESPA 

Standard. Kemudian semenjak perpindahannya ke 

Semarang, subjek sering berkumpul bersama teman-

teman kampusnya, dan dari salah satu temannya ada 

yang kebetulan sedang mengendarai kendaraan 

VESPA Ekstrim. Subjek merasa penasaran lalu 

mencoba menaiki kendaraan tersebut. Awalnya subjek 

merasa kesusahan untuk mengendalikan VESPA 

tersebut namun setelah dapat mengendalikannya, 

subjek mengaku menemukan rasa kepuasan dan 

kenyamanan. Hal tersebut yang membuat subjek ingin 

membangun kendaraan seperti itu. 

Selain menemukan kepuasan dengan 

kendaraannya yang dapat dimodifikasi sesuai 

kreatifitas subjek sendiri, subjek mengungkapkan 

bahwa style pertemanan scooterist ekstrim dengan 

teman subjek lainnya sangatlah berbeda. Subjek 

menjelaskan bahwa saat pertama kali bergabung 

dengan dunia ekstrim, subjek tidak merasakan perasaan 

apapun namun lama-kelamaan subjek menemukan 

perasaan kenyamanan, kebahagiaan dan persaudaraan 
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kekeluargaan yang tidak didapat subjek ketika dirumah 

bersama orang tuanya. 

 

i) Analisis Kasus 

Sejak SD, subjek telah ditinggal pergi sibuk oleh 

kedua orang tuanya. Subjek sekarang tinggal bersama 

keluarga tantenya. Subjek merasa bahwa dirinya jarang 

mendapatkan kasih sayang dari keluarganya yaitu 

kedua orang tuanya karena kesibukan masing-masing. 

Hal tersebut membuat subjek merasa bahwa 

keluarganya yang subjek miliki saat ini adalah teman-

teman VESPAnya. 

Subjek merasa dirinya sudah terbiasa untuk 

menolong teman-temannya terutama teman sesama 

scooteristnya dikarenakan semenjak subjek kecil, 

orang tua subjek selalu mengajarkan untuk menolong 

keluarga atau saudara yang sedang membutuhkan. 

Walaupun begitu ajaran tersebut hanya berlaku pada 

teman-temannya, tidak untuk orang tuanya. Subjek 

merasa bahwa dari kendaraan VESPA subjek dapat 

mengenal teman-teman nya dengan sangat dekat, 

karena saat melakukan perjalanan touring yang 

berhari-hari lamanya, subjek dapat melihat bagaimana 

sifat dan kebiasaan dari masing-masing temannya. Dari 
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situ, subjek mendapatkan teman yang dapat berbagi 

senang maupun duka sehingga subjek bahagia dengan 

keadaan tersebut. 

Selain touring dan membahas tentang VESPA, 

subjek dan teman-temannya juga terkadang 

membicarakan tentang pekerjaan sehingga subjek 

dapat bertukar informasi tentang lowongan pekerjaan 

dan sebagainya. Dari persahabatan yang sudah terjalin 

tersebut, subjek bersedia untuk memberi atau 

menolong secara sukarela terhadap teman-temannya 

yang membutuhkan pertolongannya. Hal tersebut 

sangat terlihat saat subjek sedang melakukan touring, 

subjek sering memberikan onderdil miliknya pada 

sesama scooterist yang membutuhkan. Subjek juga 

terkadang memberikan sedikit uang kepada pengemis 

tanpa adanya pemikiran lainnya. Subjek berpendapat 

bahwa subjek tidak akan rugi jika memberikan barang 

atau sedikit uang kepada orang lain. 

Subjek dan teman-temannya juga mempunyai 

kebiasaan yang dinamakan perjamuan. Subjek bekerja 

sama dengan teman-temannya untuk menyediakan 

perjamuan jika ada tamu scooterist yang datang dari 

luar daerah. Terkadang saat tamu dari luar tersebut 

meminta suatu onderdil, subjek dan teman-temannya 
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berusaha untuk mencarikannya onderdil. Subjek 

percaya adanya karma dan timbal balik, bahwa apa 

yang dilakukan untuk tamu tersebut akan terjadi juga 

jika subjek pergi mengunjungi kota tamu VESPAnya 

tersebut. Dalam membangun satu VESPA Ekstrim, 

biasanya subjek dan scooterist lainnya bekerjasama 

untuk menyelesaikannya sehingga dapat menghasilkan 

suatu VESPA Ekstrim yang sesuai dengan harapan 

pemiliknya. 

Subjek juga terkadang melakukan kerjasama 

untuk menolong scooterist yang mogok. Subjek 

menjelaskan bahwa subjek memiliki keahlian 

mengenai mesin VESPA namun jika subjek tidak dapat 

membantu scooterist yang ditolongnya, subjek akan 

menghubungi temannya untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Dalam hal menolong, subjek mengaku malas 

untuk menolong orang yang tidak subjek kenal. Selain 

malas, subjek juga merasa bahwa sebelum menolong 

subjek harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu 

dikarenakan kejahatan yang sedang marak saat ini. 

Subjek mengaku bahwa saat ini subjek lebih berhati-

hati sehingga subjek hanya bersedia menolong orang 

yang subjek kenal saja dan sesama scooterist VESPA. 



93 
 

 
 

Selain itu subjek juga tidak memiliki kemampuan 

memahami mesin motor non VESPA. Suasana hati 

yang buruk juga memengaruhi perilaku menolong 

subjek. Jika mood subjek sedang tidak baik, maka 

subjek memilih untuk tidak memberikan pertolongan. 

Subjek mengaku bahwa adanya ajaran untuk 

menolong keluarga atau saudara tersebut dapat 

meningkatkan perilaku menolong subjek. Subjek 

merasa harus menolong orang lain karena subjek 

pernah mengalami pengalaman yang sama sehingga 

subjek bersedia untuk menolong orang yang subjek 

kenal walaupun dalam mood yang sedang buruk 

sekalipun. Masuk ke dalam dunia VESPA Ekstrim 

memperluas pergaulan subjek dengan orang lain 

sehingga perilaku prososial subjek juga semakin 

meningkat. 
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Tabel 4 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Perilaku Prososial pada Subjek II 

No. Perilaku Prososial 
KODING INTENSITAS 

Bentuk-bentuk Perilaku Prososial 

1. Murah Hati A1 +++ 

2. Persahabatan A2 ++++ 

3. Kerjasama  A3 ++ 

4. Menolong  A4 ++++ 

5. Penyelamatan  A5 + 

    

Faktor-faktor Perilaku Prososial 

KODING INTENSITAS Faktor Pendukung 

 Faktor Internal 

1. Pengalaman yang sama B1.A1 ++++ 

2 Ajaran orang tua untuk menolong 

keluarga/ saudara 

B1.A2 
++++ 

3. Percaya adanya karma B1.A3 + 

4. Adanya motivasi untuk selalu 

menolong teman 

B1.A4 
++ 

5. Suasana hati yang baik B1.A5 ++ 

6. Percaya adanya timbal balik B1.A6 +++ 

 Faktor Eksternal  

5. Jika korban tidak dapat menangani 

permasalahan 
B1.B1 + 

6. Orang yang menggunakan 

kendaraan Vespa 
B1.B2 ++++ 

Faktor Penghambat 
KODING INTENSITAS 

 Faktor Internal 

1. Suasana hati yang buruk B2.A1 ++ 

2 Tidak memiliki keahlian mesin 

motor selain Vespa 

B2.A2 
+++ 

3. Malas  B2.A3 ++ 

 Faktor Eksternal  

4. Kesalahan dari korban sendiri B2.B1 + 

5. Hanya menolong yang dikenal B2.B2 +++ 

6. Hanya menolong kendaraan Vespa B2.B3 +++ 

7. Situasi dan kondisi B2.B4 + 

8. Takut dibegal B2.B5 ++ 
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9. Bersedia bekerjasama dengan non 

Vespa  jika mendapatkan imbalan 
B2.B6 + 

10. Jumlah pengamat banyak B2.B7 + 
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Bagan 3 

Dinamika Perilaku Prososial pada Subjek II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung 

A. Internal 

- Pengalaman yang sama 

- Ajaran orang tua untuk 

menolong keluarga/ saudara 

- Adanya motivasi untuk selalu 

menolong teman 

- Suasana hati yang baik 

- Percaya adanya timbal balik 

B. Eksternal  

- Jika korban tidak dapat 

menangani permasalahan 

- Orang yang menggunakan 

Vespa 

Faktor penghambat 

A. Internal 

- Suasana hati yang buruk 

- Tidak memiliki keahlian mesin 

motor selain Vespa 

- Malas 

B. Eksternal  

- Kesalahan dari korban sendiri 

- Hanya menolong yang dikenal 

- Hanya menolong kendaraan Vespa 

- Situasi dan kondisi 

- Takut dibegal 

- Bersedia bekerjasama dengan non 

Vespa jika mendapatkan imbalan 

- Jumlah pengamat banyak 

Perilaku Prososial 

Persahabatan 

- Menjalin hubungan yang lebih 

dekat terhadap sesama scooterist 

Vespa Ekstrim 

Kerjasama  

- Melakukan perjamuan bersama 

teman-temannya 

- Bekerjasama dengan temannya 

untuk menolong orang lain 

- Bekerjasama untuk membangun 

kendaraan Vespa Ekstrim 

- Bertukar informasi mengenai 

pekerjaan 

Murah Hati  
- Memberikan onderdil kepada 

orang lain yang membutuhkan 

saat touring 

- Memberikan sedikit uang 

kepada pengemis 

Penyelamatan  

- Menolong teman dalam kejadian 

apapun dengan segera 

Menolong  

- Menolong kendaraan motor 

yang mogok 

- Menolong teman yang  

membutuhkan bantuan 

Makna 

Adanya kepuasan dalam persaudaraan di 

antara sesama Scooterist Vespa Ekstrim 
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III. Subjek III 

a. Identitas Subjek 

Nama   : JS 

Umur   : 22 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Kristen 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Asal   : Semarang 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Subjek adalah seorang laki-laki yang sedang 

mengambil studi kuliah S1 Fakultas Psikologi di suatu 

Universitas Negeri di Semarang. Pada umunya subjek 

memiliki postur badan yang tinggi, kurus dan berkulit 

putih. Subjek juga memiliki rambut yang sedikit keriting. 

Pada saat peneliti meminta kesediaannya, subjek 

langsung bersedia untuk membantu peneliti. subjek 

mengatakan bahwa subjek siap membantu untuk 

memberikan data yang diperlukan peneliti asal saat subjek 

sedang tidak ada kesibukan. Peneliti langsung melakukan 

janji untuk bertemu dengan subjek di warung kucingan 

milik subjek. Pada hari pertama bertemu, subjek terlihat 

menggunakan pakaian yang rapi karena subjek sehabis 
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pulang dari beribadah dari gereja. Subjek memakai kemeja 

lengan panjang kotak-kotak, bercelana jeans hitam dan 

menggunakan sepatu vantovel. 

Hubungan subjek dengan teman-temannya cukup 

baik. Hal ini terlihat ketika peneliti mengunjungi warung 

kucingan milik subjek, subjek sedang tertawa bersama 

ketiga teman-temannya. Subjek cukup sabar dalam 

menjawab semua pertanyaan dari peneliti. Selama 

wawancara berlangusng, sesekali subjek menjawab 

pertanyaan dari teman-temannya. Raut muka subjek juga 

berubah saat peneliti menanyakan tentang ayahnya. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Hubungan dengan Orang tua 

Semasa kecil subjek merasa dekat dengan orang 

tuanya dan kakaknya. Subjek lebih sering 

menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya namun 

semenjak permasalahan internal yang terjadi di antara 

ayah dan ibunya saat subjek duduk di bangku SMP 

menyebabkan subjek tidak pernah lagi dekat dengan 

ayahnya hingga sekarang bahkan untuk berkomunikasi 

hanya sebatas saat ayahnya menuyuruh subjek untuk 

melakukan suatu hal. Walaupun tinggal serumah, 

subjek merasa bahwa ayahnya memiliki sikap yang 
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tidak peduli hanya kepada subjek. Ayahnya juga sudah 

tidak pernah lagi memberikan subjek uang dalam hal 

apapun. 

Subjek mengaku saat ini lebih dekat dengan 

ibunya. Ibu subjek merupakan orang yang sangat 

religius sehingga subjek selalu menemani ibunya untuk 

beribadah digereja ataupun didalam rumah. 

 

b) Hubungan dengan Saudara 

Waktu kecil hingga sekarang, subjek merasa 

lebih dekat dengan kakak laki-lakinya daripada adik 

perempuannya. Saat ini kakak laki-lakinya yang 

berumur tiga tahun lebih tua dari subjek sedang bekerja 

mengikuti ibu subjek sebagai pengacara sedangkan 

adik perempuannya masih duduk di bangku kelas dua 

SMA. Subjek mengaku jarang berkomunikasi dengan 

adiknya karena subjek merasa bahwa adiknya susah 

dimengerti saat sedang diajak berbicara oleh subjek. 

 

c) Masa Kecil 

Awalnya, masa kecil subjek berjalan norma sama 

seperti keluarga lainnya. Subjek memiliki satu orang 

kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Subjek 

menganut agama Kristen sejak kecil. Ayah subjek 
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bekerja sebagai pegawai swasata dan ibunya bekerja 

sebagai pengacara. Subjek sering menghabiskan waktu 

dengan pergi bersama keluarganya. Keluarga subjek 

sangat dekat dengan kegiatan agama seperti pergi 

beribadah bersama ke gereja dan beribadah dirumah 

pada setiap pagi hari. Orang tua subjek selalu 

menekankan untuk selalu mengutamakan beribadah 

walaupun sesibuk apapun. 

Hubungan antara subjek dengan keluarga 

sangatlah dekat. Ketika di bangku SD, setiap pulang 

sekolah subjek selalu ditemani ayahnya untuk 

menghabiskan waktu dan terkadang ayanya 

membelikan subjek mainan mobil-mobilan. 

 

d) Masa Remaja 

Subjek mengaku bahwa memasuki saat SMP, 

kedua orang tuanya mengalami masalah sehingga 

subjek merasa tidak diperhatikan oleh ayahnya lagi 

seperti sejak subjek kecil sehingga subjek lebih dekat 

dengan ibunya.  

Subjek juga lebih menghabiskan waktu bersama 

teman-temannya. Subjek juga membuat kelompok band 

bersama teman-temannya. Subjek dan teman-teman 

bandnya sering pentas di beberapa tempat. Subjek juga 
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sudah mulai mengenal rokok dan minuman keras. 

Hubungan dengan keluarga semakin menjauh, subjek 

lebih sering berada diluar rumah dan berelasi dengan 

teman-temannya. Subjek juga selalu mengingat petuah 

ibunya untuk selalu beribadah walaupun sedang sibuk. 

 

e) Pendidikan          

Saat ini subjek sedang menginjak semester dua 

Fakultas Psikologi di suatu Universitas Negeri di 

Semarang. Subjek mengaku sebelum itu, subjek pernah 

mengambil Fakultas Arsitektur di Unika, namun 

dikarenakan susahnya tugas dan sering terlambat untuk 

masuk kuliah karena menggunakan kendaran VESPA 

klasik, subjek memilih untuk keluar. Setelah keluar, 

subjek sempat bekerja sebagai pegawai di toko musik 

‘Kurnia Musik’. Setahun berlalu, subjek menginginkan 

untuk melanjutkan kuliah kembali sehingga subjek 

mengundurkan diri dari pekerjaan dan mengambil 

kuliah Fakultas Psikologi hingga saat ini. 

 

f) Relasi Sosial 

Sejak SD, subjek sudah senang untuk bermain 

dengan teman-temannya. Subjek mengaku dirinya 

senang untuk bergaul dengan orang lain namun subjek 
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menjelaskan bahwa subjek lebih menyukai komunikasi 

secara langusng daripada menggunakan handphone 

sehingga sampai saat ini teman yang dekat dengan 

subjek juga sering berganti-ganti. Subjek juga 

menerangkan jika sampai saat ini subjek sudah tidak 

pernah berkomunikasi dengan teman-teman nya yang 

dahulu. 

Subjek menjelaskan bahwa subjek menjalin 

hubungan yang dekat dengan teman scooterist 

ekstrimnya namun subjek sedikit membatasi pergaulan 

yang terjalin di antaranya dikarenakan subjek merasa 

bahwa scooterist ekstrim yang subjek kenal adalah 

orang yang tidak baik. 

Menjadi scooterist ekstrim tidak membuat subjek 

untuk tidak berkomunikasi dengan tetangga rumahnya. 

Setiap pulang dari berkegiatan, subjek selalu 

mengusahakan untuk berkomunikasi dengan 

tetangganya. Subjek juga sering menutup knalpot 

ketika masuk gang rumahnya agar tidak terlalu 

mengganggu tetangga-tetangganya. 

 

g) Masa Dewasa – Sekarang 

Kegiatan sehati-hari subjek saat ini adalah 

berangkat kuliah, membuka usaha warung kucingan 
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miliknya dan terkadang pentas bersama band nya 

secara reguler. Kesibukan subjek membuat subjek 

jarang berada dirumah. Meskipun sibuk, subjek tetap 

sering untuk melakukan ibadah di gereja dan tak jarang 

ikut berkumpul dengan kegiatan gereja dekat rumahnya 

sehingga subjek menjadi tidak sempat untuk berkumpul 

bersama teman-teman VESPA Ekstrimnya.  

Keluarganya yang mengetahui subjek menjadi 

scooterist ekstrim hanya memberikan tanggapan pada 

subjek untuk tidak terlalu mengikuti pergaulan teman-

temannya tersebut. 

Subjek mengaku bahwa subjek lebih 

mengutamakan tugas-tugasnya daripada berkumpul 

dengan teman VESPAnya. Empat tahun menjadi 

scooterist ekstrim yang independen menjadikan subjek 

mengetahui bahwa solidaritas yang dimiliki scooterist 

ekstrim sangatlah kuat namun terkadang kegiatan yang 

sering dilakukan sangatlah negatif. Subjek menjelaskan 

bahwa saat sering berkumpul, hampir setiap hari subjek 

dan teman-temannya meminum minuman keras sampai 

pagi. 

 

h) Latar belakang sebagai Scooterist VESPA Ekstrim 
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Empat tahun yang lalu saat subjek duduk di 

bangku SMA kelas dua, subjek mengenal seorang 

teman sedang mengendarai VESPA jenis Standard 

yang bersedia mengantarkan subjek pulang ke rumah 

ketika subjek tidak membawa kendaraan. Ternyata, 

rumah teman subjek tersebut sangat dekat dengan 

rumah subjek sehingga subjek mulai akrab. Kemudian, 

teman subjek mengajak subjek untuk mengikuti touring 

VESPA ke Madiun. Subjek mengikuti ajakannya dan 

menurut subjek touring yang pertama untuk subjek 

sangatlah mengesankan. Subjek baru menyadari  

bahwa keberadaan VESPA sangatlah banyak. Hal 

tersebut yang membuat subjek membeli VESPA 

Standard. 

Setelah membeli VESPA tersebut, subjek 

langusng menggunakannya setiap hari. Saat itu, subjek 

diajak teman-temannya untuk kumpul dengan VESPA 

Semarang. Dari perkumpulan tersebut subjek mengenal 

Scooterist VESPA Ekstrim yang juga teman dari teman 

subjek sehingga subjek menjadi sering untuk 

berkumpul bersama scooterist ekstrim. Hingga saat ini 

subjek sudah membangun dua buah VESPA Ekstrim, 

yaitu Sespan dan Trikle sepanjang enam meter. 
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i) Analisis Kasus 

Permasalahan yang terjadi di antara orang tua 

subjek menyebabkan subjek menjadi lebih dekat 

dengan ibunya. Ibu subjek merupakan orang yang 

sangat religiusitas sehingga subjek menjadi pribadi 

yang mengutamakan untuk beribadah. Subjek percaya 

bahwa hidup yang dijalani saat ini adalah pemberian 

dari Tuhan sehingga subjek juga bersedia untuk 

memberi orang lain. Dalam hal ini subjek sering 

memberikan bantuan semisal memberikan onderdil 

atau bensin miliknya guna membantu orang lain dan 

terkadang subjek juga memberikan sepersepuluh 

miliknya kepada gereja.  

Sikap murah hati subjek membuat subjek 

mendapatkan persahabatan dari mana saja.  Subjek 

yang sering beribadah ke gereja bersama ibunya 

membuat subjek terlibat dalam kegiatan gereja didekat 

rumahnya. Subjek juga menjalin persahabatan dengan 

scooterist ekstrim Semarang hingga ke luar kota namun 

subjek juga merasa bahwa komunikasi lebih baik 

dilakukan secara tatap muka daripada lewat perantara 

seperti handphone sehingga subjek mengaku bahwa 

persahabatan yang terjalin selalu berganti-ganti. 
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Selain bermurah hati, subjek juga selalu 

diajarkan ibunya untuk saling menolong terhadap orang 

lain. Subjek bersedia untuk menolong semua orang 

kecuali saat subjek sedang terburu-buru atau orang 

tersebut sudah ada yang menolongnya. Subjek percaya 

bahwa Tuhan yang subjek yakini adalah baik sehingga 

subjek juga percaya bahwa dunia berjalan dengan adil 

seperti kebaikan yang dilakukan subjek akan dibalas 

suatu saat nanti. Subjek juga memilih untuk tetap 

menolong orang lain walaupun suasana hatinya sedang 

buruk, karena dengan menolong orang lain subjek 

merasa jika suasana hatinya akan membaik jika 

bertemu dengan orang baru. 

Subjek juga bersedia untuk menolong sesama 

scooterist terutama scooterist ekstrim. Subjek mengaku 

bahwa semenjak mengenal dunia VESPA, subjek 

percaya pada motivasi ‘Satu VESPA, Sejuta Saudara’. 

Tak jarang subjek meminta bantuan temannya untuk 

membantu scooterist lain yang membutuhkan bantuan. 

Sama seperti lainnya, subjek juga bekerjasama dengan 

teman-temannya untuk menyiapkan perjamuan pada 

tamu yang datang. Dalam hal membangun sebuah 

VESPA Ekstrim subjek juga bekerjasama dengan 

teman-temannya agar tercipta hasil yang maksimal. 
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Berkecimpung dalam dunia VESPA Ekstrim 

menyebabkan subjek mengenal pergaulan yang terjadi 

didalam scooterist ekstrim Semarang. Subjek 

menjelaskan bahwa jika sesama scooterist ekstrim 

tidak saling memberikan bantuan, maka nama yang 

tidak memberikan bantuan tersebut akan tersebar luas 

dan akan dicap jelek. Subjek juga ingin bahwa 

pertolongan yang diberikan subjek terhadap orang 

tersebut harus dihargai dengan cara mengingat bahwa 

subjeklah yang menolongnya. Subjek menerangkan 

bahwa ada sebagian scooterist yang tidak ingat bahwa 

subjek pernah membantunya.  
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Tabel 6 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Perilaku Prososial pada Subjek III 

No. Perilaku Prososial 
KODING INTENSITAS 

Bentuk-bentuk Perilaku Prososial 

1. Murah Hati A1 +++ 

2. Persahabatan A2 ++++ 

3. Kerjasama  A3 ++ 

4. Menolong  A4 +++ 

5. Penyelamatan  A5 - 

    

Faktor-faktor Perilaku Prososial 

KODING INTENSITAS Faktor Pendukung 

 Faktor Internal 

1. Adanya motivasi ‘Hidup adalah 

Pemberian’ 
B1.A1 ++++ 

2 Ajaran orangtua B1.A2 ++ 

3. Percaya dunia Adil B1.A3 + 

4. Percaya bahwa Tuhan baik B1.A4 + 

5. Takut nama jelek B1.A5 +++ 

6. Mengenal Vespa B1.A6 ++++ 

7. Adanya motivasi ‘Satu Vespa Sejuta 

Saudara’ 

B1.A7 
+++ 

8. Ingin dihargai B1.A8 +++ 

9. Mood jelek B1.A9 +++ 

 Faktor Eksternal  

10. Orang yang menggunakan 

kendaraan Vespa 
B1.B1 + 

Faktor Penghambat 
KODING INTENSITAS 

 Faktor Internal 

1. Sedang terburu-buru B2.A1 ++++ 

 Faktor Eksternal  

2. Jumlah pengamat banyak B2.B1 +++ 
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Bagan 4 

Dinamika Perilaku Prososial pada Subjek III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bagan 

 

 

Faktor pendukung 

A. Internal 

- Adanya motivasi ‘Hidup 

adalah Pemberian’ 

- Ajaran orang tua 

- Percaya dunia adil 

- Percaya bahwa Tuhan baik 

- Takut nama jelek 

- Adanya motivasi ‘Satu Vespa 

Sejuta Saudara’ 

- Ingin dihargai 

- Mood jelek 

B. Eksternal 

- Orang yang menggunakan  

kendaraan Vespa 

Faktor penghambat 

A. Internal 

- Sedang terburu-buru 

B. Eksternal  

- Jumlah pengamat banyak 

 

Perilaku Prososial 

Persahabatan 

- Menjalin hubungan yang lebih dekat 

terhadap sesama scooterist Vespa 

Ekstrim 

- Menjalin hubungan dengan pemuda 

gereja 

Kerjasama  

- Melakukan perjamuan bersama 

teman-temannya 

- Bekerjasama dengan temannya 

untuk menolong orang lain 

- Bekerjasama untuk membangun 

kendaraan Vespa Ekstrim 

 

Murah Hati  

- Memberikan onderdil/ bensin 

kepada orang lain yang 

membutuhkan  

- Memberikan sepersepuluh pada 

gereja 

Penyelamatan  

- Menolong teman dalam kejadian 

apapun dengan segera 

Menolong  
- Menolong kendaraan motor yang 

mogok 

- Menolong teman yang  

membutuhkan bantuan 

Makna 

Adanya keyakinan terhadap motto Vespa yaitu 

‘Satu Vespa Sejuta Saudara’ 

 




