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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

5.1. Uji Asumsi 

5.1.1. Uji Normalitas 

Uji asumsi mencakup uji normalitas dan linieritas. Melalui uji normalitas 

akan diketahui apakah distribusi kedua variable tersebut normal atau tidak dan 

apakah populasi diambil telah representatif. Uji normalitas dan linieritas dilakukan 

dengan bantuan “Statistical Packages for Social Sciences” (SPSS). 

Pengujian normalitas menggunakan prosedur analisis Kolmogorov-

Smirnov. Distribusi data normal ditunjukkan apabila probabilitas (signifikasi) 

lebih besar dari 0,05 Uji normalitas. Diperoleh hasil sebagai berikut: 

Pengujian data variabel locus of control internal diperoleh nilai uji 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,100 dengan nilai p=0,117 (p>0,05), hal ini 

berarti bahwa variabel Locus of control Internal terserbut didistribusi secara 

normal. Hasil uji normalitas selengkapnya terdapat di lampiran D-1. Pengujian 

data variabel Perilaku Prososial diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,873 dengan nilai p=0,431 (p>0,05), hal ini berarti bahwa variabel 

Perilaku Prososial terserbut didistribusi secara normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya terdapat di lampiran D-1.  

5.1.2. Uji Linieritas 

Pengujian linieritas hubungan diuji dengan menggunakan prosedur Curve 

Estimationpada program “Statistical Packages for Sosial Science”(SPSS) for 

Windows Release 16.0. menunjukan bahwa hubungan antara locus of control 

internal dengan perilaku prososial ditunjukkan dengan nilai Flinier =1,744 dengan 
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p=0,193 dengan p>0,05 yang berarti korelasi antara kedua variable tidak linier. 

Perhitungan uji linieritas ini dapat dilihat pada lampiran D-2.  

5.1.3. Uji Hipotesis 

Setelah diketahui bahwa data yang diperoleh memenuhi uji asumsi, 

selanjutnya dilakukan analisis uji hipotesis menggunakan alat bantu program 

“Statistical Packages for Sosial Science”(SPSS) for Windows Release 16.0. 

dengan teknik korelasi Product Moment.  

Hasil analisis menunjukan koefisien korelasi antara Locus of Control 

Internal dengan perilaku prososial didapatkan rxy= 0,096 dengan (p>0,05) yang 

berarti ada tidak ada hubungan positif yang signifikan antara locus of control 

Internal dengan perilaku prososial. Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat 

di lampiran E.  

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan diperoleh bahwa 

hipotesis tidak diterima, yaitu tidak ada hubungan positif yang signifikan antara  

locus of control internal dengan perilaku prososial. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai korelasi Product Moment sebesar rxy= 0,096 dengan (p>0,05) yang artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara locus of control internal dengan perilaku 

prososial pada pramuka remaja sehingga dengan demikian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini tidak diterima. 

Pada pramuka remaja ambalan bhakti SMA N 11 Semarang Locus of 

Control Internal memiliki hubungan negatif dengan perilaku prososial. Dalam 

melakukan tindakan prososial diperlukan kemauan dan keinginan dari dalam diri 

individu, terutama remaja pramuka. Terjadinya proses menolong atau perilaku 
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prososial tidak terjadi begitu saja namun dibutuhkan kemauan dari dalam diri 

individu itu sendiri. 

Menurut teori Herscovitch & Meyer (dalam Jingqiu & Lei, 2007)  Individu 

dapat merasa mempunyai dorongan untuk mendukung perubahan karena individu 

tersebut ingin, harus, dan atau seharusnya. Perilaku prososial seharusnya 

memiliki sifat yang bebas dan tidak dipaksakan namun faktanya pramuka SMA N 

11 Semarang menjadi ektrakulikuler wajib yang memang diadakan sekolah bagi 

siswa SMA sehingga tidak ada jaminan bahwa perilaku prososial yang dimiliki 

siswa tersebut bersumber dari dalam diri remaja pramuka. Eisenberg & Mussen 

dalam (Pradnyana & Lestari, 2016) menyatakan bahwa perilaku prososial 

berkenaan dengan tindakan sukarela yang berniat untuk membantu atau dapat 

menguntungkan posisi orang lain. Perilaku prososial merupakan suatu bentuk 

konsekuensi terhadap orang lain, ketika seseorang yang menjadi relawan terlepas 

dari paksaan. Meskipun perilaku prososial menjadi suatu bentuk konsekuensi 

positif bagi orang lain, seseorang mungkin berperilaku atas dasar atau memiliki 

berbagai alasan dalam memberikan bantuan.  

Perilaku prososial anggota pramuka SMA N 11 Semarang menjadi rendah 

walaupun locus of control internal pramuka remaja cenderung tinggi dikarenakan 

kegiatan pramuka yang merupakan perwujudan dari perilaku prososial tersebut 

menjadi ekstrakulikuler wajib untuk memenuhi kurikulum sekolah yang menuntut 

para siswanya untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa adanya kemauan dari 

dasar diri mereka. Perilaku prososial sifatnya bebas dan tidak boleh dipaksakan 

karena jika dipaksakan maka tindakan prososial tidak terjadi karena bersifat 

sukarela. Menurut Lau & Woodman (dalam Chen & Wang, 2007) locus of control 

internal akan lebih mungkin untuk merasakan kontrol mereka atas suatu 
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perubahan karena kepercayaan mereka akan kendali atas lingkungan mereka. 

Locus of control internal dorongan dari dalam individu karena merasa dirinya 

berkewajiban dan mempunyai komitmen untuk melakukan sesuatu. Apabila 

kegiatan pramuka tersebut cenderung dipaksakan karena menjadi kegiatan wajib, 

remaja pramuka tidak merasa mepunyai kewajiban yang murni berasal dari dalam 

diri untuk melakukan kegiatan pramuka tersebut dan merasa tidak mempunyai 

komitmen untuk tetap melakukan kegiatan prososial disetiap situasi namun 

mereka melakukan kegiatan prososial tersebut karena tuntutan dari sekolah saja 

dan saat kegiatan pramuka tersebut berlangsung saja.  

Peneliti menyimpulkan bahwa pramuka remaja akan meyakini bahwa 

mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada orang lain 

tergantung pada bentuk komitmen yang ditanamkan oleh organisasi pramuka itu 

sendiri. Apabila kegiatan pramuka tersebut tidak menjadi kegiatan wajib yang 

cenderung dipaksakan maka perilaku prososial secara natural terjadi dengan 

sendirinya karena sebenarnya locus of control internal pramuka SMA N 11 

Semarang cenderung tinggi. Namun, karena kegiatan pramuka disini sifatnya tidak 

bebas sehingga perilaku prososial di lingkungan pramuka SMA N 11 Semarang 

bersifat rendah. Selain itu menurut teori tentang faktor-faktor perilaku prososial 

disini tidak menyebutkan adanya peranan locus of control internal, sehingga locus 

of control internal merupakan faktor yang kecil saja kaitannya dengan perilaku 

prososial. 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa, karakteristik masa ini ialah kondisi psikis remaja masih sangat belum 

mantap sehingga masih sangat mudah untuk dipengaruhi (Lina & Haryanto, 1997). 

Hal ini selaras dengan Mahmudah (dalam Awaliya, 2012) tahap identitas dan 
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kekacauan identitas merupakan tahap psikososial yang kelima yang berlangsung 

selama tahun-tahun masa remaja yaitu usia kira-kira 12-20 tahun.  

Peristiwa-peristiwa yang yang terjadi pada tahap ini sangat menentukan 

perkembangan kepribadian masa dewasa. Subjek peneliti berkisar antara usia 16-

18 tahun yang dimana masih berada didalam fase pencarian identitas sehingga 

masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan mudah berubah pendiriannya. 

Remaja pramuka SMA N 11 Semarang masih relatif labil untuk melakukan perilaku 

prososial karena partisipasinya bersifat sukarela sehingga tidak ada jaminan 

bahwa para pramuka remaja tetap akan menjalankan fungsinya dengan baik 

seperti yang diharapkan. Pramuka remaja SMA N 11 Semarang masih mempunyai 

tanggung jawab akan pendidikan yang dijalaninya di sekolah sehingga belum bisa 

sepenuhnya mengerahkan kemampuannya untuk terlibat langsung dalam 

masyarakat untuk selalu waspada untuk menolong orang lain jika ada kepentingan 

lain seperti kepentingan keluarga ataupun sekolah maka pramuka remaja juga 

akan lebih memilih untuk meninggalkan kewajibannya untuk melakukan tindakan 

prososial karena kegiatan pramuka hanya sebatas menjadi kegiatan wajib sekolah 

yang tidak menutut para anggotanya untuk selalu siaga dan aktif. Selain itu 

konformitas dikalangan remaja pramuka di SMA N 11 Semarang masih sangat 

terlihat, remaja melakukan tindakan prososial sebagian besar dikarenakan oleh 

pengaruh teman sebaya karena melihat teman lain sedang membantu atau 

mengikuti kegiatan tersebut agar mendapat pengakuan di lingkungannya bukan 

karena berdasar pada kemauan dalam diri mereka. 

 Menurut Grener (dalam Unita & Tri, 2018) fokus perilaku prososial pada 

remaja lebih banyak diarahkan kepada teman sebaya dan memiliki motif untuk 

memelihara hubungan. Semakin tinggi penerimaan prososial berkaitan dengan 
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semakin tinggi penerimaan lingkungan sekitar. Perilaku prososial dalam hal ini 

mudah mendapatkan respon positif dari sekitarnya sehingga remaja yang memiliki 

perilaku prososial yang tinggi mudah untuk diterima oleh teman sebaya dan mudah 

untuk menarik hati teman-temannya untuk menjadi pusat perhatian. Baron & Byrne 

(dalam Indah & Jhon, 2015) menyatakan bahwa seseorang konfrom terhadap 

kelompoknya jika perilaku individu didasarkan pada harapan kelompok atau 

masyarakat. 

Dalam hidupnya manusia bekerja antara untuk menguntungkan diri sendiri 

dan membantu orang lain. Menurut Claassens (dalam Nowicki & Duke, 2016) 

menjelaskan bahwa Heckhausen dan Schulz dalam bukunya yaitu life span 

dengan demikian.mengusulkan bahwa secara internal orang yang mempunyai 

kendali mempunyai dua pilihan untuk mengubah lingkungan atau mengubah.diri 

mereka sendiri, secara kognitif atau emosional. Dalam kedua kasus tersebut, 

kontrol dapat dilakukan baik yang dirasakan dan dilakukan. Selain itu, Menurut 

Staub (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2003) dalam fenomena prososial yang terjadi 

pada manusia amat kompleks, karena manusia pada dasarnya selalu berinteraksi 

dan membutuhkan kehadiran orang lain yang perilakunya selalu berorientasi pada 

tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi maupun 

kebutuhan dan kepentingan orang lain. Manusia pada dasarnya tidak ada yang 

sepenuhnya egois dan sepenuhnya altruistik. Jadi sejatinya perilaku manusia 

berada di antara kedua hal, yaitu berorientasi pada dirinya sendiri dan berorientasi 

pada orang lain.   

Menurut Coie, Dodge, dan Kupersmith (dalam Unita & Tri, 2018) 

manifestasi perilaku prososial pada remaja antara lain berupa kesediaan untuk 

bekerjasama maupun berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. Perilaku prososial 
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di lingkungan remaja pramuka SMA N 11 Semarang masih relatif rendah 

dikarenakan belum adanya dorongan yang kuat dari dalam diri individu itu sendiri 

dalam mensukseskan tindakan prososial. Kegiatan pramuka mejadi kegiatan wajib 

sehingga membuat para anggotanya hanya melakukan tindakan prososial yang 

merupakan perwujudan dari kegiatan pramuka hanya sebatas karena pemenuhan 

tanggung jawab karena diminta oleh sekolah saja. Perilaku prososial pada remaja 

SMA N 11 sifatnya tidak bebas sehingga tidak ada dorongan dari para anggota 

pramuka itu sendiri untuk terlibat secara sukarela dalam pramuka.  Proses 

pencarian jati diri pada remaja dan konformitas pada remaja di lingkungan SMA N 

11 Semarang yang juga membuat kurangnya dorongan dari dalam diri individu dan 

menyebabkan perilaku prososial dilingkungan tersebut masih dalam kategori 

rendah. 

Hasil penelitian terhadap variabel locus of control internal diperoleh Mean 

Empirik (ME) sebesar 130,69 dengan Mean Hipotetik (MH) sebesar 100 dan 

Standar Deviasi hipotetik (Sdh) sebesar 20. Artinya hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa subjek memiliki locus of control internal yang tinggi. 

Selanjutnya hasil penelitian terhadap variabel perilaku prososial pada 

pramuka remaja ME sebesar 36,76 dengan MH sebesar 30 dan Sdh sebesar 6. 

Hasil penelitian ini masih belum dapat dikatakan sempurna masih banyak 

faktor-faktor kelemahan yang luput dari perhatian peneliti, seperti subjek 

mengerjakan secara berkelompok dengan jawaban yang sama dengan teman satu 

kelompok. Kelemahan yang kedua yaitu waktu pengisian yang berada diantara 

jam pulang sekolah dan juga jam dimulainya kegiatan pramuka itu sendiri sehingga 

subjek berada dalam kondisi lelah dan mengisi dengan cara kurang teliti sehingga 

maksud dan tujuan dari peneliti tidak bisa tersampaikan dengan baik oleh subjek.  


