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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek  

1. Intensitas Tema, Matriks Antar Tema dan Pemaknaan Subjek 

Melalui hasil penelitian rangkuman dari ketiga subjek melalui 

wawancara, menghasilkan intensitas tema sebagai berikut : 

Tabel 8. Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sortir) 

Aspek Intensitas Keterangan  

Murah Hati +++ Intensitas Tinggi 

Persahabatan  ++++ Intensitas Sangat Tinggi 

Kerjasama  ++ Intensitas Sedang 

Menolong  +++ Intensitas Tinggi 

Penyelamatan  + Intensitas Lemah 

 

Diketahui bahwa diantara aspek perilaku prososial memiliki 

hubungan yang saling memengaruhi. Hubungan tema yang saling 

memengaruhi tersebut digambarkan pada matriks sebagai berikut: 
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Tabel 9. Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

 

Selain mengidentifikasi aspek-aspek dan faktor yang 

memengaruhi perilaku prososial pada scooterist, peneliti juga 

menemukan pemaknaan terhadap perilaku prososial pada scooterist 

VESPA Ekstrim di Semarang yaitu scooterist ekstrim mendapatkan 

banyak persaudaraan melalui kendaraan VESPAnya. Persaudaraan 

yang terjalin tersebut membuat scooterist ekstrim saling berperilaku 

prososial terhadeap sesamanya, seperti saling bermurah hati, 

bekerjasama, menolong dan melakukan penyelamatan. 
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Murah hati 
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Bagan 5 

Dinamika Perilaku Prososial pada Keseluruhan Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek sebagai Scooterist VESPA Ekstrim 

Faktor Pendukung 

 Internal 

- Adanya motivasi ‘Satu VESPA 

Sejuta Saudara’ 

- Percaya adanya timbal balik 

- Mempunyai keahlian tentang 

mesin VESPA 

- Pengalaman yang sama 

- Ajaran orang tua untuk menolong 

keluarga/ saudara 

- Adanya motivasi ‘Hidup adalah 

Pemberian’ 

- Takut nama jelek 

- Ingin dihargai 

- Suasana hati yang jelek 

 

 Eksternal 

- Orang yang menggunakan 

kendaraan VESPA 

-  

Faktor  Penghambat 

 Internal  

- Sedang terburu-buru 

- Tidak memiliki keahlian 

mesin motor selain VESPA 

- Hanya menolong yang dikenal 

 

 Eksternal  

- Jumlah pengamat banyak 

- Hanya menolong kendaraan 

VESPA  

Faktor yang Memengaruhi Perilaku Prososial 

Perilaku Prososial 

Penyelamatan  Menolong  

Murah Hati Kerjasama  

Persaudaraan yang didapat melalui kendaraan VESPA menghasilkan perilaku prososial 

terhadap sesama scooterist ekstrim 

Persahabatan  
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2. Pembahasan  

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang hidup di 

antara masyarakat. Oleh karena itu, sebagai manusia hendaknya 

berperilaku prososial antara satu dengan yang lainnya guna 

memenuhi kebutuhan hidup. Sama halnya dengan scooterist VESPA 

ekstrim. Scooterist VESPA ekstrim atau disebut juga dengan 

scooterist ekstrim memiliki tingkat solidaritas yang tinggi terhadap 

sesama scooterist. Scooterist ekstrim adalah seorang pengendara 

VESPA tahun 1970-an atau 1980-an yang dimodifikasi secara 

kreatif dan menganut faham kebebasan untuk merombak pandangan 

masyarakat agar tidak menilai dari penampilan. 

Solidaritas adalah kesanggupan untuk berjuang bagi semua 

orang, dengan kata lain solidaritas adalah kasih yang menggerakan 

kaki, tangan, hati dan kepribadian manusia (Sumardi, 2005, h.87). 

Semangat inilah yang akan menumbuhkan sikap-sikap 

kepahlawanan, kerelaan untuk berkorban, dan kesediaan untuk 

merasakan serta membantu mengatasi kesulitan yang dialami oleh 

orang lain, sama halnya dengan definisi perilaku prososial. 

Perilaku prososial saat ini bukanlah hal yang mudah dilakukan 

untuk individu yang tinggal didalam kota besar. Baron dan Bryne 

(2005, h.92) mengungkapkan bahwa perilaku prososial adalah suatu 

tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan 

suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan 

tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang 
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yang menolong. Akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa besar atau kecilnya suatu kota menimbulkan perbedaan 

dalam usaha menolong orang asing yang mengalami kesulitan 

(Sears, dkk, 1994, h.63).  

Di dalam buku “Nuansa Psikologi Pembangunan”, 

Djamaludin Ancok (dalam Savitri, 2014, h.4) mengungkapkan 

bahwa masalah kepadatan penduduk menjadi salah satu ciri khas 

suatu perkotaan, selain itu kepadatan penduduk juga menyebabkan 

berkurangnya solidaritas sosial antar individu. Hasil-hasil penelitian 

mengenai perilaku menolong di perkotaan yang pada penduduknya 

menunjukkan bahwa semakin padat penduduk maka akan semakin 

meningkat rasa tidak peduli individu kepada orang lain salah 

satunya di kota Semarang. Akan tetapi hal tersebut tidak 

memengaruhi scooterist ekstrim untuk berperilaku prososial 

terhadap orang lain. Perilaku prososial yang dilakukan oleh 

scooterist ekstrim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu 

faktor pendukung ataupun penghambat. Masing-masing faktor dari 

pendukung maupun penghambat juga dipengaruhi oleh adanya 

faktor dari dalam diri (internal) ataupun dari luar (eksternal).  

Faktor internal yang menjadi pendukung scooterist ekstrim 

melakukan perilaku prososial yang pertama adalah adanya motto 

‘Satu VESPA Sejuta Saudara’. Motto tersebut menjelaskan bahwa 

melalui kendaraan VESPA, para scooterist mendapatkan banyak 

persaudaraan sehingga persaudaraan yang terjalin tersebut 
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mendorong para scooterist untuk berperilaku prososial pada sesama 

scooterist. 

Kedua, percaya adanya timbal balik. Para scooterist memiliki 

kepercayaan bahwa apa yang dilakukan saat ini akan mendapat 

balasan. Scooterist percaya jika menolong orang lain, maka suatu 

saat jika scooterist sedang mangalami musibah akan mendapat 

pertolongan dari orang lain. 

Ketiga, mempunyai keahlian tentang mesin VESPA. Scooterist 

ekstrim yang memiliki keahlian dalam mesin VESPA, kepercayaan 

dirinya akan meningkatkan dalam memberikan bantuan pada orang 

lain yang sedang mengendarai kendaraan VESPA. 

Keempat, memiliki pengalaman yang sama. Scooterist ekstrim 

merasa bahwa pengalaman yang sama dapat menimbulkan rasa 

empati. Baron dan Bryne (2005, h.111) mengungkapkan bahwa 

empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional 

yang dirasakan oleh orang lain, merasa simpati, mencoba 

menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Para 

scooterist juga memberikan barang miliknya untuk membantu orang 

lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perasaan 

tersebut timbul karena memiliki perasaan yang sama yaitu, perasaan 

pernah mengalami kesulitan jika VESPA yang dikendarai sedang 

bermasalah. 

Kelima, ajaran orang tua untuk menolong keluarga/ saudara. 

Sejak kecil hampir sebagian besar orang tua memberikan ajaran 
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untuk selalu menolong orang lain khususnya keluarga atau saudara. 

Ajaran tersebut yang membuat para scooterist bersedia untuk 

menolong sesama scooterist. 

Keenam, adanya motivasi ‘Hidup adalah Pemberian’. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor religiusitas juga memengaruhi perilaku 

prososial pada scooterist ekstrim. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ancok dkk., (dalam Haryati, 2013, h.164) mendifinisikan religiusitas 

sebagai keberagaman yang meliputi berbagai macam dimensi, bukan 

hanya terjadi ketika individu melakukan perilaku ritual (ibadah) 

melainkan juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Scooterist percaya bahwa ada Sang Pencipta 

yang menciptakan mereka. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai 

sisi kehidupan yang berupa aktivitas tampak dan dapat dilihat oleh 

mata, serta aktivitas tidak tampak yang terjadi di hati seseorang. 

Berdasar hasil wawancara dengan peneliti, scooterist berperilaku 

prososial karena mereka percaya bahwa setiap apa yang mereka 

lakukan akan selalu ada balasannya. Jika mereka berkelakuan baik 

maka akan mendapat imbalan (pahala), sedangkan perilaku yang 

baik akan mendapat balasan hukuman dari Sang Pencipta. 

Pernyataan di atas juga didukung oleh penelitian Haryati (2013, h. 

167), yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan 

antara religiusitas dengan perilaku prososial.  

Ketujuh, scooterist takut namanya menjadi jelek jika tidak 

menolong. Scooterist ekstrim yang tidak memberikan bantuan 
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kepada scooterist lain yang sedang membutuhkan bantuan maka 

nama dari scooterist tersebut akan mendapat label negatif. Maka, 

banyak scooterist memberikan bantuan karena takut namanya akan 

mendapat label negatif. 

 Kedelapan, suasana hati yang buruk. Myers (2012, h.190) juga 

mengatakan bahwa suasana hati juga memengaruhi perilaku 

prososial pada seseorang. Abraham dan Shanley (dalam Putri, 2013, 

h. 2) mengatakan bahwa untuk mendapatkan emosi yang baik maka 

dibutuhkan regulasi yang emosi untuk mengendalikan emosi negatif 

menjadi emosi yang positif yang sesuai dengan tujuan memiliki 

emosi yang diinginkan oleh individu tersebut. Suasana hati yang 

negatif juga mendorong individu untuk meningkatkan perilaku 

prososial. Hal ini juga didukung penelitian oleh Putri (2013, h.9), 

bahwa terdapat hubungan positif antara regulasi emosi dengan 

perilaku prososial. Seseorang dengan regulasi emosi yang tinggi 

akan mampu mengatur emosi yang muncul dengan cara mengatur 

bagaimana individu tersebut merasakan dan mengekspresikan 

emosinya agar dapat berfikir tenang dan jernih. Perilaku prososial 

bagi individu yang memiliki regulasi emosi yang tinggi akan lebih 

mampu menyadari keseluruhan proses dari dalam diri, perasaan dan 

latar belakang tingkahlakunya, sehingga mampu memahami 

pemikiran dan emosi yang sedang dialaminya. Pemahaman terhadap 

situasi dan kondisi tersbut dapat membantu individu untuk 

menentukan tindakan apa yang harusnya dilakukan.   
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 Kemudian faktor eksternal dari pendukung untuk perilaku 

prososial pada scooterist ekstrim adalah orang yang menggunakan 

kendaraan VESPA. Dovidio & Morris, Hayden dkk. (dalam Baron 

dan Bryne, 2005, h.102) juga mengatakan bahwa perilaku menolong 

seseorang akan lebih mungkin terjadi jika korban memiliki 

kemiripan dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan korban yang 

tidak memiliki kesamaan. hukum kesamaan (law of equivalence) 

menjelaskan bahwa dalam melakukan pengamatan, individu akan 

mempersepsikan objek-objek yang mempunyai kemiripan 

(similarity) satu dengan yang lainnya ke dalam satu persepsi. 

Dengan kata lain hal-hal yang dinggap mirip akan dipersepsikan 

sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas (Hidayati, 2011, h.12).  

Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial scooterist 

ekstrim juga dipengaruhi oleh adanya kesamaan penampilan 

memiliki kendaraan VESPA. 

Sedangkan faktor internal yang menghambat scooterist 

ekstrim yang pertama adalah sedang terburu-buru. Darley dan 

Batson (dalam Myers, 2012, h.219) mengungkapan bahwa individu 

yang sedang terburu-buru memiliki kemungkinan kecil untuk 

berhenti dan menwarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan, 

sedangkan individu yang memiliki waktu luang lebih, besar 

kemungkinan individu tersebut akan memberikan pertolongan 

kepada yang membutuhkannya.  
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Kedua, tidak memiliki keahlian mesin motor selain VESPA. 

scooterist ekstrim yang tidak paham tentang mesin VESPA akan 

memilih untuk tidak memberikan pertolongan karena scooterist 

merasa bahwa scooterist tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

pada kendaraan VESPA scooterist lainnya. 

Ketiga, hanya menolong yang dikenal. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Hadori (2014, h.14) bahwa individu akan lebih 

memungkinkan untuk memberi pertolongan kepada orang tersebut 

merupakan bagian dari anggota kelompoknya. 

Kemudian faktor eksternal yang menghambat perilaku 

prososial pada scooterist ekstrim yaitu yang pertama adalah jumlah 

pengamat yang banyak. Baumeister dan Finkel (2010, h.273) 

menjelaskan bahwa jika terdapat jumlah pengamat yang banyak 

(bystander effect) maka mereka akan memiliki kemungkinan kecil 

untuk menolong karena mereka mengintepretasikan suatu yang 

terjadi sebagai masalah yang kecil, begitu juga dengan sebaliknya. 

Faktor-faktor yang memengaruhi tersebut menghasilkan 

perilaku prososial pada scooterist ekstrim, yaitu aspek perilaku 

prososial dengan intensitas tertinggi pada scooterist ekstrim adalah 

aspek persahabatan. Persahabatan merupakan kesediaan individu 

untuk menjalin hubungan secara lebih dekat dengan orang lain. 

Scooterist VESPA Ekstrim di Semarang menunjukkan bahwa 

mereka selalu menjaga persahabatannya dengan orang lain 

khususnya sesama scooterist seperti rutin untuk melakukan kopdar 
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setiap hari sabtu dan minggu, tetap berkomunikasi dan mengunjungi 

sesama scooterist yang berada diluar daerah serta mendatangi suatu 

event sehingga dapat bertemu dan berkenalan dengan orang baru. 

Hampir semua waktu mereka habiskan bersama dengan orang lain 

khusunya sesama scooterist ekstrim. Scooterist ekstrim juga percaya 

bahwa datang ke dalam acara nasional VESPA seperti Java Scooter 

Rendezvous (JSR) dapat menjaga atau menjalin persahabatan 

dengan orang lain karena di acara tersebut akan dihadiri oleh semua 

scooterist VESPA dari seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut yang 

menyebabkan persahabatan yang terjalin di antaranya semakin dekat 

sehingga menghasilkan solidaritas yang kuat. Selain itu, scooterist 

ekstrim juga mendapatkan persahabatan dari orang yang mereka 

tolong.  

Persahabatan yang terjalin pada scooterist ekstrim di 

Semarang memengaruhi aspek-aspek perilaku prososial lainnya, 

seperti murah hati, menolong, kerjasama dan penyelamatan. 

Intensitas kedua dengan kategori tinggi adalah aspek murah hati dan 

menolong. Solidaritas yang terjalin antar scooterist ekstrim di 

Semarang juga menumbuhkan perilaku murah hati dan menolong 

pada orang lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan para scooterist 

bersedia untuk memberikan bantuan terhadap orang lain secara 

maksimal seperti memberikan bensin, memberikan onderdil tanpa 

meminta imbalan ketika ada orang lain yang kendaraannya mogok, 

menyediakan perjamuan terhadap tamu scooterist yang datang dan 
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memberikan sedikit uang kepada pengemis. Perilaku prososial 

dalam aspek murah hati dan menolong juga semakin meningkat 

pada sesama scooterist ketika mereka melakukan touring ke kota 

lain ataupun saat menghadiri event. 

Sedangkan untuk aspek kerjasama, scooterist ekstrim 

melakukan kerjasama ketika membantu orang lain. Mereka memilih 

untuk menghubungi teman sesama scooteristnya ketika salah satu 

dari mereka tidak bisa membantu kendaraan orang lain yang mogok. 

Kerjasama juga dilakukan scooterist ekstrim di Semarang saat 

membangun suatu kendaraan VESPA Ekstrim.  

Perilaku kerjasama yang ditunjukkan juga memengaruhi 

perilaku prososial pada aspek penyelematan scooterist. Scooterist 

ekstrim melakukan penyelamatan dengan bekerjasama untuk 

menolong temannya yang sedang mengalami musibah, contohnya 

saat salah satu dari mereka mengalami kecelakaan pada saat 

melakukan touring. 

Perilaku prososial yang dilakukan oleh para scooterist VESPA 

ekstrim Semarang menghasilkan pemaknaan positif yaitu scooterist 

ekstrim mendapatkan banyak persaudaraan melalui kendaraan 

VESPAnya. Persaudaraan yang terjalin tersebut membuat scooterist 

ekstrim saling berperilaku prososial terhadeap sesamanya, seperti 

saling bermurah hati, bekerjasama, menolong dan melakukan 

penyelamatan.




