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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian yang hendak dilakukan adalah untuk menguji 

hipotesis, yaitu untuk mencari hubungan antara religiusitas dengan perilaku 

prososial. Perhitungannya menggunakan teknik korelasi product moment. 

Sebelum menguji hipotesis, perlu dilakukan uji asumsi (normalitas 

penelitian dan uji linearitas hubungan variabel bebas dan variabel 

tergantung) sebagai uji prasyarat. Pengujian secara statistik menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.00. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Data pada masing-masing variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Pada variabel 

perilaku prososial diperoleh nilai K-S Z sebesar 0,823 dengan 

p=0,507 (p>0,05), hal ini berarti bahwa sebaran datanya normal. 

Pada variabel religiusitas diperoleh nilai K-S Z sebesar 0,722 dengan 

p=0,674 (p>0,05), hal ini berarti bahwa sebaran datanya 

normal.Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-1. 

2. Uji Linearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel religiusitas dengan perilaku prososial. Hasilnya dengan 

melihat nilai F sebesar 21,978 dengan p=0,000 (p<0,05), hal ini 
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berarti bahwa variabel religiusitas dengan perilaku prososial 

memiliki hubungan yang linier. Hasil uji linearitas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran E-2. 

 

B. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui hubungan antara 

religiusitas dengan perilaku prososial. Perhitungannya menggunakan 

teknik korelasi product moment. Diperoleh hasil bahwa dengan melihat 

nilai korelasi sebesar 0,573 dengan p=0,000 (p<0,01). Hasil ini 

mengandung arti bahwa hipotesis diterima pada taraf signifikansi 1%, 

yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara religiusitas 

dengan perilaku prososial. Semakin tinggi religiusitas maka semakin 

tinggi pula perilaku prososial, demikian juga sebaliknya. 

 

C. Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis diterima, yaitu ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan 

perilaku prososial. Semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula 

perilaku prososial, demikian juga sebaliknya. 

Hubungan antara religiusitas dengan perilaku prososial dapat 

dijelaskan melalui pendapat Shadily (dalam Haryati, 2013), bahwa 

tinggi rendahnya perilaku prososial sangat dipengaruhi oleh religositas 

seseorang. Religiusitas (keberagamaan) diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. 
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Hasil penelitian ini mendukung berbagai penelitian sebelumnya, 

seperti yang dilakukan Winseman (dalam Myers, 2012), yang 

menemukan bahwa orang yang terlibat dalam suatu komunitas 

keagamaan, setengah dari orang-orang ini melaporkan mereka 

melakukan kerja sosial selama dua jam perminggu, sementara setengah 

dari mereka yang tidak terlibat dalam komunitas keagamaan melaporkan 

bahwa mereka tidak melakukan kerja sosial sama sekali dalam satu 

minggu. 

Penelitian yang lain ditemukan oleh Batson, dkk., (dalam 

Saroglou, dkk., 2005), bahwa orang-orang yang religius cenderung 

setidaknya menganggap diri mereka sebagai “prososial” dan suka 

menolong, menyenangkan, siap untuk memaafkan, dan menghargai 

kebajikan. Demikian pula pada hasil penelitian yang ditemukan Putnam 

(dalam Myers, 2012), yang menganalisis data survei nasional dari 22 

tipe organisasi, termasuk kelompok hobi, asosiasi profesional, kelompok 

self help, dan kelompok-kelompok pelayanan. Ia melaporkan bahwa 

keanggotaan dalam kelompok religiuslah yang paling dekat terkait 

dengan bentuk lain dari keterlibatan sipil, seperti pengambilan suara, 

pelayanan juri, projek-projek komunitas, bercakap-cakap dengan 

tetangga, dan menyumbang untuk amal. 

Penelitian lainnya ditemukan oleh Muryadi dan Matulessy 

(2012), yaitu guru yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan 

memandang agamanya sebagai tujuan utama hidupnya, sehingga guru 

tersebut berusaha menginternalisasikan ajaran agamanya dalam 

perilakunya sehari-hari. Semakin religius seseorang akan semakin tinggi 
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perilaku prososialnya. Sebaliknya, guru yang memiliki tingkat 

religiusitas yang rendah tidak menghayati agamanya dengan baik, 

sehingga dapat saja perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agamanya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wuthnow 

(dalam Einolf, 2011) yang menemukan bahwa peserta gereja regular, 

yang melaporkan bahwa mereka sering merasakan pengaruh cinta ilahi, 

lebih mungkin untuk melakukan pekerjaan sukarela. Gereja yang bisa 

menceritakan kisah orang Samaria yang baik, dan gereja yang 

menyatakan bahwa keyakinan agama mereka membuat mereka lebih 

baik dan peduli, juga lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan amal. 

Namun, bagi responden yang jarang atau tidak pernah ke gereja, 

religiusitas subjektif tidak dapat memprediksi sifat kerelawanan. 

Wuthnow menyimpulkan bahwa religiusitas subyektif merupakan 

motivasi yang berpotensi penting untuk perilaku membantu. 

Sumbangan efektif (SE) religiusitasterhadap perilaku prososial 

sebesar 32,8%, sisanya 67,2% merupakan faktor-faktor lain seperti 

bystander, desakan waktu, membantu ketika orang lain membantu, 

kesamaan, sifat kebutuhan korban, suasana hati, sifat-sifat kepribadian, 

jenis kelamin dan tempat tinggal. 

Hasil mean hipotetik (MH) religiusitasadalah sebesar 70 dengan 

SD= 14 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 92,26 dengan SD= 

11,831, dengan demikian ME religiusitaspada subjek lebih beasr 

daripada MH-nya. Hal ini berarti bahwa rata-rata religiusitaspada subjek 

termasuk kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam 

kehidupannya, subjek memiliki religiusitasyang tinggi (religius), yang 
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ditunjukkan dengan adanya dimensi keyakinan, praktik, pengalaman, 

pengetahuan, dan dimensi konsekuensi. 

Hasil mean hipotetik (MH) perilaku prososial adalah sebesar 67,5 

dengan SD= 13,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 75,53 dengan 

SD= 12,181, dengan demikian ME perilaku prososial pada subjek lebih 

besar daripada MH-nya. Hal ini berarti bahwa rata-rata perilaku 

prososial termasuk kategori sedang (cenderung tinggi). Hasil ini 

menunjukkan bahwa subjek memiliki perilaku prososial yang tergolong 

sedang (cenderung tinggi), yaitu memiliki kesediaan untuk kerjasama, 

menolong, berbagi, bertindak jujur, berderma, serta mempertimbangkan 

hak dan kesejahteraan orang lain. 

Dari kelima dimensi religiusitas, yang paling mempengaruhi 

perilaku prososial adalah dimensi penghayatan dengan korelasi sebesar 

0,585. Dimensi yang berpengaruh terhadap perilaku prososial 

selanjutnya berdasarkan urutan adalah dimensi pengamalan dengan 

korelasi sebesar 0,486, selanjutnya dimensi pengetahuan agama dengan 

0,476, dimensi praktik agama sebesar 0,473 dan yang paling sedikit 

pengaruhnya adalah dimensi keyakinan dengan nilai korelasi 0,421. 

Terbuktinya hipotesis dalam penelitian ini bukan berarti tidak 

memiliki kelemahan yang terkait dengan jalannya pengambilan data 

penelitian di lapangan. Hal yang dimaksudkan sebagai kemungkinan 

kelemahan dalam penelitian ini salah satunya adalah pada saat mencari 

subjek untuk penelitian, karena saat peneliti mengadakan penelitian 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang dalam masa Ujian 

akhir semester atau tidak sedang dalam masa perkuliahan aktif sehingga 
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jumlah mahasiswa yang dapat dijadikan subjek oleh peneliti lumayan 

terbatas. Hambatan lainnya adalah saat melakukan pengisian skala, 

dilakukan pada subjek yang sedang berbicara dengan temannya, 

mengecek telepon selulernya secara berulang, bahkan ada subjek yang 

mengerjakan skala terkesan terburu - buru dan enggan menanyakan 

ketika ada kata atau kalimat yang sulit dimengerti. 

Kelemahan lain yang dialami  adalah adanya perbedaan data awal 

dengan data empirik dari hasil penelitian, yang data awalnya 

menunjukan adanya penyimpangan perilaku prososial dari mahasiswa 

Unika Soegijapranata sedang data empirik menunjukan perilaku 

prososial pada mahasiswa masuk dalam kategori sedang bahkan 

memiliki kecenderungan tinggi. Selain itu waktu yang relatif pendek 

ketika digunakan selama pengambilan data dilapangan meyebabkan 

jumlah subjek yang diteliti dianggap kurang merepresentasi. 




