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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan terhadap penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

hubungan positif cukup signifikan antara religiusitas dengan tingkah

laku prososial pada Polisi Satlantas. Hal ini menunjukkan semakin

tinggi religiusitas maka semakin tinggi tingkah laku prososial Polisi

Satlantas. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah religiusitas maka

semakin rendah tingkah laku prososial Polisi Satlantas. Adapun

sumbangan efektif religiusitas terhadap tingkah laku prososial sebesar

11,1556%.

B. Saran

1. Bagi Polisi Satuan Lalu Lintas

Diharapkan Polisi Satlantas dapat meningkatkan praktek

agama dalam kehidupan sehari-hari, Agama mengajarkan untuk

mempraktekan cinta kasih Tuhan kepada sesama dengan cara,

menolong tanpa pamrih, menolong tanpa melihat siapa yang akan

ditolong, tidak membeda-bedakan agama. Harapannya Polisi

Satlantas dapat meningkatkan pengetahuan tentang agama seperti,

berpuasa karena inisiatif sendiri bukan karena orang lain,

menyediakan waktu untuk membaca buku tentang agama, apa yang

dilakukan didasari dengan apa yang agama ajarkan.
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Lalu diharapkan Polisi Satlantas dapat meningkatkan pengamalan

dalam kehidupan sehari-hari seperti, berkomitment untuk

menyisihkan uang untuk kegiatan amal, ikut dalam kegiatan sosial

seperti berkunjung ke panti asuhan atau panti jompo, dan menolong

orang lain yang membutuhkan pertolongan dimana saja.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Meskipun hasil dari penelitian ini menunjukkan ada hubungan

positif antara religiusitas dengan tingkah laku prososial Polisi

Satlantas, peneliti menyarankan supaya peneliti selanjutnya dalam

pembuatan skala pengukuran untuk memilih faktor yang memiliki

sumbangan terbanyak terjadinya tingkah laku prososial. Faktor

tingkah laku prososial dibagi menjadi dua yaitu, faktor internal yang

terdiri rasa bersalah, sifat atau kepribadian, suasana hati, jenis

kelamin, tahapan moral dan tempat tinggal. Faktor eksternal terdiri

dari norma sosial, jumlah pengamat, tekanan waktu, kesamaan,

kemauan yang dimiliki, atribusi terhadap korban, ada model, sifat

kebutuhan, daya tarik, dan menolong jika orang lain menolong.
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