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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan

product moment dari Pearson, maka dilakukan uji asumsi normalitas

dan linearitas.

1. Uji Asumsi

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Melalui

uji normalitas akan diketahui apakah distribusi kedua variabel

tersebut normal atau tidak dan apakah sampel yang diambil

telah representatif dengan populasi. Uji normalitas dan linieritas

dilakukan dengan bantuan SPSS.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data

tersebut mempuyai distribusi yang normal atau tidak.

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan

prosedur Kolmogrov-Smirnov Z. Distribusi data normal

ditunjukan apabila probabilitas (signifikan) lebih besar dari

0,05 dan diperoleh hasil sebagai berikut.

1) Religiusitas

Skala Religiusitas menunjukkan nilai Kolmogrov-

Smirnov Z sebesar 0,330 (p > 0,05). Hal tersebut berarti

menunjukkan bahwa skor religiusitas berdistribusi

normal.
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2) Tingkah Laku Prososial

Skala Tingkah Laku Prososial menunjukkan nilai

Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 0,732 ( p  > 0,05 ). Hasil

tersebut menunjukkan bahwa skor tingkah laku prososial

berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Hasil uji linieritas menunjukan korelasi yang linier

antara variabel Religiusitas dengan tingkah laku prososial.

Hal ini ditunjukkan dengan Flinear = 4,651 p<0,05 yang berarti

terdapat hubungan linier antara religiusitas dengan tingkah

laku prososial.

2. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS.

Teknik yang digunakan adalah korelasi product moment untuk

menguji hipotesis penelitian. Adapun hasil yang diperoleh

adalah sebagai berikut:

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa ada hubungan

positif cukup signifikan antara religiusitas dengan tingkah laku

prososial. Hal ini ditunjukkan dengan rxy = 0,334 dengan

p<0,05. Semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula

tingkah laku prososial. Dengan demikian hipotesis yang

diajukan peneliti diterima. Hasil uji hipotesis selengkapnya

dapat dilihat di lampiran.
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B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian data uji korelasi antara variabel

religiusitas terhadap tingkah laku prososial menggunakan teknik

product moment diperoleh hasil rxy = 0,334 dengan (p<0,05). Hasil

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif cukup

signifikan antara religiusitas dengan tingkah laku prososial pada

Polisi Satlantas. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi

religiusitas maka tingkah laku prososial juga semakin tinggi.

Polisi yang memiliki religiuisitas yang tinggi secara langsung

dengan hati nurani akan muncul tingkah laku prososial atau

menolong. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang

peneliti lakukan, salah satu polisi Polrestabes mengatakan bahwa

ketika manusia miliki kedekatan dengan Tuhan dan memiliki iman

secara langsung tingkah laku prososialnya akan tinggi dan lebih

sedikit keinginan untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama

yang dianutnya. Observasi juga terlihat saat respon polisi

diwawancari oleh peneliti dan ketika dikantor polisi mendengarkan

acara religiusitas di televisi. Hal ini dikuatkan dengan penelitian

Pichon dkk (2007, hal. 1032-1045) religiusitas meningkatkan intensi

prososial karena secara tidak sadar agama telah mengaktifkan

konsep prososial dalam pikiran manusia dalam ajaran agama yang

dianutnya.

Penelitian Hardy dan Carlo (2005, hal. 231-249 ) mengatakan

seseorang yang religius biasanya lebih prososial atau dengan kata

lain religius menjadi predictor untuk melakukan tingkah laku
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prososial. Dengan adanya religiusitas sangat berperan penting

terhadap tingkah laku prososial pada Polisi Satuan Lalu Lintas.

Religiusitas akan menjadi jembatan bagi polisi untuk menerapkan

secara langsung bentuk-bentuk kepedulian dan tindakan nyata

dengan memberikan pertolongan, bersikap dermawan tanpa motif

lain, sebaliknya untuk menguntungkan orang lain.

Berikut ini peneliti akan memperlihatkan korelasi antara

aspek religiusitas dengan tingkah laku prososial. Dapat dilihat dalam

tabel 7.

Tabel 7
Korelasi antara religusitas dengan tingkah laku prososial

No Aspek religiusitas Tingkah laku prososial
r P Ket

1. Dimensi keyakinan 0,371 p<0,01 Sangat
signifikan

2. Dimensi praktek 0,125 p>0,05 Tidak
signifikan

3. Feelling 0,407 p<0,01 Sangat
signifikan

4. Dimensi
pengetahuan

0,361 p<0,05 Cukup
signifikan

5. Dimensi pengamalan 0,344 p<0,05 Cukup
signifikan

Ada beberapa dimensi religiusitas, peneliti menggunakan

dimensi religiusitas menurut Glock & Stark (dalam Ghurfron dan

Risnawita, 2010, hal.169) ada lima dimensi atau aspek dari

religiusitas tersebut, yaitu:

1. Dimensi Keyakinan (the ideological dimension), yaitu dimensi

yang menunjukkan tingkat keyakinan atau mempercayai Polisi
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Satlantas terhadap hal-hal kebenaran dalam agamanya., terutama

terhadap ajaran-ajaran fundamental atau dogma. Seperti yang

sudah di jelaskan diatas keyakinan yang dimiliki oleh Polisi

Satlantas sangat signifikan (r=0,371, p<0,01). Seorang Polisi

Satlantas yang menolong tidak dilihat dari sejauh mana ketaatan

beragama itu sendiri melainkan bagaimana kepercayaan dan

keyakinan Polisi Satlantas yang bersangkutan tentang pentingnya

menolong  yang lemah.

2. Dimensi Peribadatan atau Praktik Agama (the ritualistic

dimension), yaitu sejauh mana Polisi Satlantas melaksanakan

kewajiban-kewajiban ritual agama yang dianutnya. Kepatuhan ini

ditunjukkan dengan kepatuhan Polisi Satlantas dalam

melaksanakan ibadah, sembahyang, puasa, dan lain-lain. Hasil

korelasi antara religiusitas dengan tingkah laku prososial dalam

dimensi praktek agama memiliki korelasi (r=0,125, p<0,05)

dengan keterangan tidak signifikan. Berbanding terbalik dengan

dimensi keyakinan, Polisi Satlantas memiliki keyakinan yang

sangat signifikan dengan Tuhan tetapi dalam hal prakteknya tidak

siginifikan, pada dasarnya manusia hanya melakukan sembahyang

dengan rutinitas dan melakukan saat memang mebutuhkan

pertolongan dari Tuhan. Akan tetapi masih banyak Polisi yang

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dalam

kepolisian seperti menilang dan memberi denda yang besar

kepada pengendara motor, dan saat ada masyarakat yang melapor

masih ada Polisi yang hanya berdiam saja. Penelitian Pichon
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Penelitian Pichon dkk (2007, hal. 1032-1045) religiusitas

meningkatkan intensi prososial karena secara tidak sadar agama

telah mengaktifkan konsep prososial dalam pikiran manusia dalam

ajaran agama yang dianutnya.

3. Dimensi feeling atau penghayatan (the experiencal dimenson),

yaitu menunjukkan seberapa jauh tingkat Polisi Satlantas dalam

merasakan dan mengalami perasaan-perasaan atau pengalaman-

pengalaman religiusnya. Misalnya seberapa besar Polisi Satlantas

merasakan kedekatan dengan orang lain, kedamaian, keyakinan

akan doanya terkabul, atau keyakinannya bahwa Tuhan akan

memberikan pertolongan. Hasil korelasi anatara religiusitas

dengan tingkah laku prososial yang dimiliki Polisi dalam dimensi

penghayatan memiliki hasil sangat signifikan (r=0,407, p<0,01).

Polisi Satlantas yang memiliki religiusitas yang tinggi dan tidak

hanya mengunakan teori tetapi juga mempraktekan apa yang

sudah di ajari akan memiliki pengalaman yang luar biasa tentang

kedekatannya dengan Tuhan, dan bisa merasakan apa yang

harusnya diperbuat atau tidak boleh dilakukan. Polisi Satlantas

yang menghayati atau memiliki pengalaman dengan Tuhan akan

melakukan tingkah laku prososial tanpa memiliki tujuan untuk

kepentingan sendiri. Dapat terlihat saat Polisi Satlantas menolong

tanpa pamrih, ketika pengendara sepeda motor yang bannya bocor

Polisi menolong. Harapannya Polisi Satlantas mengerti apa yang

harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan hal itu yang

membuat Polisi Satlants takut akan Tuhan dan memahami ajaran
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yang diberikan oleh agama dan di praktekan dalam tingkah laku

prososial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sependapat dengan

Myers (2012, hal. 227) mengatakan bahwa ketika Polisi Satlantas

dipengaruhi oleh pikiran matrealistik, maka akan menjadi kurang

saat menolong orang lain dalam kondisi kebingungan namun

berbeda ketika Polisi Satlantas yang selalu mengingat Tuhan

dalam kegiatannya sehari-hari (religiusitas) menjadi dermawan

atau dengan senang hati menolong orang yang membutuhkan.

4. Dimensi Pengetahuan Agama (the intellectual dimension), yaitu

sejauh mana seorang Polisi Satlantas menunjukan tingkat

pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agamanya,

terutama yang termuat dalam kitab suci atau pedoman pokok

agamanya. Apakah Polisi Satlantas memahami bagaimana

melakukan sholat atau sembahyang, bagaimana mensucikan diri

dari kotoran, dan bagaimana cara berpuasa yang benar. Hasil

korelasi antara religiusitas dengan tingkah laku prososial memiliki

hasil cukup signifikan (r=0,361, p<0,05). Polisi Satlantas yang

memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama akan

mempraktekan pengetahuan tersebut seperti, agama mengajarkan

untuk menolong orang lain tanpa melihat siapa yang ditolong,

Polisi Satlantas menolong dengan tulus dan agama mengajarkan

untuk mengasihi sesama manusia dengan cara menolong.

Penelitian Hardy dan Carlo (2005, hal. 231-249 ) mengatakan

seseorang yang religius biasanya lebih prososial atau dengan kata
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lain religius menjadi predictor untuk melakukan tingkah laku

prososial.

5. Dimensi effect atau pengamalan (the consequential dimension),

yaitu menunjukkan tingkat Polisi Satlantas dalam berperilaku

yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh Polisi

Satlantas mampu menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan

sosial. Saat agama mengajarkan untuk beramal, maka dengan

senang hati mendermakan uangnya untuk kegiatan sosial,

menjalin silaturahmi, menjenguk orang sakit. Hasil korelasi antara

religiusitas dengan tingkah laku prososial dalam dimensi

pengamalan memiliki (r=0,344, p<0,05) dengan keterangan cukup

siginifkan. Menurut Mussen (dalam Juliawati dan Suharnan, 2014,

hal.132) secara langsung tingkah laku prososial meliputi tindakan

berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, dermawan, dan

mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Polisi

Satlantas yang religius akan otomatis akan menolong orang lain

dengan cara berkomitment untuk menyisahkan uang perbulan

untuk kegiatan sosial atau ikut dalam kegiatan sosial. Penelitian

yang dilakukan peneliti masih ada beberapa Polisi Satlantas

mempraktekan dimensi pengamalan ini dengan cara mengikuti

kegiatan kerja bakti disekitar rumah yang diadakan setiap bulan

sekali untuk  menjalin silahturahmi dengan tetangga. Saroglou

dkk (2005, hal.323-348) berpendapat dalam penelitian

sebelumnya mengatakan bahwa, individu yang beragama tidak
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agresif dalam menangani masalah sehari-hari, lebih banyak

melakukan hal-hal yang baik, dan lebih berempati.

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa tiap aspek

religiusitas terhadap tingkah laku prososial. Dengan demikian

hasilnya adalah bahwa dari lima aspek yang ada, hanya terdapat satu

aspek yang tidak signifikan yaitu Praktek Agama. Sedangkan untuk

kedua aspek yang lain yaitu Keyakinan, feelling berkorelasi sangat

signifikan. Sedangkan dua aspek pengetahuan dan pengamalan

berkorelasi cukup signifikan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak

Polisi yang belum bisa mempraktekan agamanya dalam kehidupan

sehari-hari, seperti yang dipaparkan oleh Glock & Stark (dalam

Ghurfron & Risnawita, 2010, hal.169) bahwa praktek agama adalah

sejauh mana seseorang dapat mengaplikasikan ajaran agama yang

sudah dijarkan seperti menolong, ibadah, puasa dan lain-lain. Akan

tetapi masih banyak Polisi yang susah untuk mempraktekan

agamanya karena mempraktekan lebih susah dari pada menerima

teori. Terlihat dari masih banyak Polisi hanya diam saat terjadi

kemacetan dibeberapa titik kemacetan, menolong saat diminta

pertolongan. Sedangkan dimensi keyakinan dan feelling yang

dimiliki oleh Polisi sangat signifikan menurut Glock & Stark (dalam

Ghurfron & Risnawita, 2010, hal.169) keyakinan adalah bagaimana

mempercayai hal-hal mengenai kebenaran agama dan feelling adalah

bagaimana seseorang merasakan atau mengalami pengalaman

religius dalam kehidupan.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa

Polisi pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah

laku prososial yang dilakukan oleh Polisi hasilnya sedang, dilihat

dari Polisi saat sedang bertugas ada yang membutuhkan pertolongan

dengan sigap Polisi menolong dan sudah menjadi kewajiban bagi

Polisi untuk menolong masyarakat, akan tetapi ada Polisi saat ada

yang membutuhkan pertolongan tidak melakukan tindakan apa-apa.

Pelayanan polisi lalu lintas merupakan salah satu bentuk perilaku

prososial, yaitu (dalam Sears dkk 1994, hal.50) tingkah laku

prososial tanpa melihat motif-motif si penolong. Kepedulian atau

berperilaku prososial terbentuk dalam diri individu diawali

pemahaman yang baik tentang alturisme yaitu mendahulukan

kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan tingkah laku prososial,

religiusitas merupakan salah satu faktor pendukung dari semua

faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku prososial. Seperti

yang dijelaskan pada bab sebelumnya faktor-faktor tingkah laku

prososial adalah faktor internal yang terdiri dari rasa bersalah, sifat

atau kepribadian, suasana hati, jenis kelamin, tahapan moral, jenis

kelamin, tempat tinggal, dan religiusitas. Faktor eksternal terdiri

dari norma sosial jumlah pengamat, tekanan waktu, kesamaan atau

kemiripan, kemampuan yang dimiliki, atribusi terhadap korban, ada

model, sifat kebutuhan, daya tarik, dan menolong jika orang lain

juga ditolong.
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Melihat pengaruh variabel religiusitas terhadap tingkah laku

prososial berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel

religiusitas cukup berpengaruh dalam menentukan tingkah laku

prososial Polisi satlantas yaitu sebesar 11,1556%, sedangkan sisanya

88,84% merupakan faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam

penelitian ini yang mempengaruhi tingkah laku prososial. Sehingga

dapat dikatakan munculnya tingkah laku prososial Polisi satlantas

tidak hanya ditentukan oleh nilai religiusitas yang dimilki. Namun

tidak bisa juga menyampingkan pengaruh yang diberikan nilai

religiusitas terhadap tingkah laku prososial sebab persentasinya

cukup berpengaruh.

Hasil olah data hasil Mean Empirik tingkah laku prososial

adalah sebesar 42,33 dengan Standar Deviasi sebesar 8,527. Dapat

diketahui bahwa terdapat enam orang yang memiliki tingkah laku

prososial yang tinggi, 27 orang yang memiliki tingkah laku prososial

yang sedang, dan 6 orang yang memiliki tingkah laku prososial yang

rendah. Sedangkah Mean Distribusi Kelompok tingkah laku

prososial adalah 50 dengan Standar Deviasi Kelompok sebesar 10.

Kedua hasil baik Mean Empirik dan Mean Distribusi Kelompok,

dapat disimpulkan bahwa tingkah laku prososial masuk dalam

kategori sedang.

Aspek-aspek tingkah laku prososial yang penulis gunakan

teori menurut Carlo dan Randall (2002, hal.31-44) adalah sebagai

berikut, Compliant prosocial behavior, yaitu tingkah laku prososial

kepada sesama karena respon kepada permintaan secara verbal atau
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nonverbal  (terucap atau takterucap). Saat dijalan Polisi Satlantas

melihat mobil menepi di jalan dan terlihat pengemudi sedang

memperbaiki ban yang bocor, secara spontan Polisi Satlantas

menolong tanpa diminta.

Emotional prosocial behavior, yaitu orientasi menolong orang

lain yang didasarkan dalam kondisi pendorong emosi atau membantu

orang lain berdasarkan situasi yang terjadi. Dalam lingkungan Polisi

Satlantas masih ada Polisi Satlantas yang menolong orang dalam

kondisi darurat atau ada rasa empati seperti, ada seorang nenek yang

sedang kebingungan untuk menyebrangi jalan raya Polisi dengan

sigap menolong nenek karena ada rasa empati yang muncul.

Altruistic prosocial behavior, yaitu tindakan bantuan sukarela

yang didasari terutama oleh kepedulian terhadap kebutuhan dan

kesejahteraan sesama, sering disebabkan oleh respon simpati dan

penilain atau prinsip pribadi untuk konsisten membantu sesama

(Eisenberg dan Fabes, dalam Carol dan Randall, 2002, hal.31-44).

Salah satu bentuk pertolongan Polisi Satlantas kepada Masyarakat

adalah Melayani, sebuah keharusan untuk sosok Polisi karena

dengan melayani, masyarakat yang ada disekitar merasa tertolong

dan nyaman.

Public prosocial behavior, yaitu tingkah laku prososial yang

dilakukan di depan penonton yang dimotivasi, mungkin sebagian

keinginan untuk memperoleh pengakuan dan hormat dari orang lain

dan meningkatkan harga diri seseorang. Terkadang manusia melihat

orang lain menolong di depan banyak orang karena ingin mendapat
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pengakuan dari orang lain, sama halnya dengan Polisi Satlantas

beberapa Polisi masih menolong di depan orang banyak atau di

depan komandan untuk mendapatkan pengakuan.

Dire prosocial behavior, yaitu menolong orang lain yang

sedang mengalami kritis atau darurat. Namun, Seorang Polisi

Satlantas yang terlalu sibuk dengan lingkungannya sendiri tidak

mengerti dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Masih ada Polisi

Satlantas saat Masyarakat mengadu tentang pencurian Polisi sibuk

dengan handphone masing-masing dan mengabaikan laporan dari

masyarakat.

Anonymous prosocial behavior, yaitu menolong orang lain

tanpa melihat siapa yang ditolong. Menurut Sears dkk (1994, hal.50)

menjelaskan , bahwa tingkah laku prososial merupakan tindakan

yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa

ada motif penolong. Individu yang menyadari bahwa lingkungan

disekitar dalam keadaan darurat maka seseorang cenderung

menolong orang yang membutuhkan pertolongan  tanpa melihat

siapa yang ditolong dan bagiamana orang yang di tolong tersebut.

Polisi Satlantas yang mempunyai prinsip untuk menolong tanpa

melihat siapa yang ditolong akan otomatis menolong dengan tulus.

Selanjutnya data dari kategori religiusitas Polisi Satlantas,  hasil

Mean Empirik religiusitas sebesar 35,97 dan Standar Deviasi

Kelompok sebesar 8,362. Dapat diketahui bahwa terdapat Sembilan

orang yang dengan kategori religiusitas tinggi, 26 orang dengan

kategori religiusitas yang sedang, dan empat orang dengan kategori
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religiusitas rendah. Sedangkan Mean Distribusi Kelompok

religiusitas adalah 57,5 dengan Standar Deviasi sebesar 11,5.

Berdasarkan hasil analisis religiusitas menunjukkan bahwa sebagian

besar Polisi satlantas mempunyai religiusitas dengan kategori

sedang.

Tingkah laku prososial berkaitan erat dengan religiusitas

karena sebagian dari dimensi religiusitas menurut Glock & Stark

(dalam Ghurfron dan Risnawita, 2010, hal.169) yaitu dimensi

keyakinan, pengetahuan agama dan konsekuensi, dimensi keyakinan

yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang

terhadap kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran

fundamental atau dogma seperti, menolong orang yang

membutuhkan. Dimensi intelektual menunjukan tingkat pengetahuan

dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya

misalnya agama mengajarkan untuk menolong orang tanpa memeda-

bedakan siapa yang akan ditolong. Dimensi konsekuensional yaitu

seberapa jauh seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam

perilaku hidupnya sehari-hari misalnya, jika ajaran agamanya

mengajarkan untuk beramal, maka dia kemudian dengan senang hati

mendermakan uangnya untuk kegiatan sosial.

Sebuah penelitian tidak lepas dari adanya suatu kelemahan.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah, Kurangnya waktu responden

untuk mengisi skala dikarenakan bersamaan dengan jam piket Polisi

dan jumlah item pada skala terlalu banyak dan membuat responden

jenuh untuk menjawab skala.
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