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RINGKASAN  

 

Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan terampil dalam 

mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya, mahasiswa/i 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagian besar merupakan 

penganut agama yang resmi diakui oleh Negara Keatuan Republik Indonesia.  

Kendati pun mahasiswa/ i Fakultas Ilmu Sosial Universtas Negeri Jakarta 

mayoritas mahasiswa beragama, mereka senantiasa memiliki keragaman 

keberagamaan yang sangat kompleks. Keberagamaan mahasiswa tersebut selain 

ada yang konsisten antara keberagamaan individual dengan sosialnya, tetapi ada 

pula yang secara individu ia sangat shaleh, ahli ibadah, tetapi secara sosial ia tidak 

mencerminkan sebagai seorang yang shaleh. Sebaliknya ada juga mahasiswa yang 

keberagamaannya terlihat dalam perilaku sosial yang sangat shaleh, sementara 

secara individu ia tidak rajin bahkan tidak menjalankan ritual ibadah sebagaimana 

dalam ajaran agamanya.  

Hal tersebut terjadi karena dalam keberagamaan individu mahasiswa 

tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perkembangan 

kognitif, hubungan antar sivitas akademika kampus, serta interaksi sosial 

mahasiswa dengan masyarakat atau kelompok sosial yang lain. Sebagai lembaga 

pendidikan tinggi, Universitas Negeri Jakarta  wajib menyediakan kegiatan yang 

dapat menunjang aspek keagamaan mahasiswa, salah satunya melalui kurikulum 

pendidikan agama yang tersaji dalam mata kuliah.  

Tampaknya cukup sulit untuk mengungkapkan secara tepat mengenai 

seberapa jauh pengaruh pendidikan keagamaan melalui kurikulum yang telah 

ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta tersebut terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan mahasiswa. Terlebih latar belakang pendidikan agama di lingkungan 

keluarga juga memberikan pengaruh yang lebih dominan dalam pembentukan 

jiwa keagamaan pada mahasiswa  

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi 

keberagamaan C.Y Glock dan R. Stark yaitu dimensi keyakinan (Ideological 

Dimension), dimensi peribadatan atau peraktek agama (Ritualistic Dimension), 

dimensi penghayatan (Eksperiental Dimension), dimensi pengalaman 

(Consequential Dimension), dimensi pengetahuan agama (Intellectual Dimensin) 

yang diperkuat teori remaja menurut Santrock yang menyebutkan masa transisi 

dari masa kanak-kanak dan masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan 

biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Selain itu dalam altruistik, digunakan 

teori Fuad Nashori sebagai indikatornya yakni empati, perilaku menolong, 

sukarela perhatian, terhadap kesejahteraan orang lain  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

tentang keberagamaan mahasiswa dan pengaruh keberagamaannya tersebut 

terhadap perilaku altrusitik mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mix metode. Subjek penelitian adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Jakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara purposive random sampling (sampel acak sederhana), menggunakan metode 

skala likert.  

 

.Kata Kunci : Keberagamaan, Altruistik, Pendidikan Agama,   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap agama tentunya memiliki tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap 

penganutnya secara totalitas. Seperti dalam Islam bahwa orang beriman harus 

dapat menjalankan syariat-syariat agamanya secara kaffah. Keberagamaan 

tersebut merupakan bagaimana umat beragama sadar dalam menjalankan ajaran 

agamanya. Keberagamaan tersebut dapat diwujudkan pada setiap dimensi 

kehidupan manusia, baik ketaatan terhadap Tuhan dalam bentuk ritual atau pun 

kebaikan terhadap sesama makhluk yang didorong oleh suatu kekuatan 

supranatural (Ancok, 2005). 

Keberagamaan dalam setiap agama tentunya bukan hanya diwujudkan 

dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. 

Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, Setiap agama tentunya akan mendorong 

pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula. Karena itu, hanya konsep 

yang mampu memberi penjelasan tentang kekomprehensifan yang mampu 

memahami keberagamaan umat beragama (Ancok, 2005). 

Ketaatan umat beragama tidak hanya dilihat dari sisi intensitas dalam 

menjalankan ritual ibadah yang mereka lakukan. Akan tetapi, harus dapat 

diimbangi pula dengan kebaikan terhadap sesama makhluk. Meminjam bahasa 

Gus Mus, “saleh ritual, saleh sosial”. Kualitas iman, kualitas ibadah ditunjang 

pula dengan kualitas perilaku sosialnya, dalam arti yang beramal saleh atau baik 

itu adalah di mana kesalehan yang mencakup keduanya sekaligus, yaitu ritual dan 

sosial (Mus, 2016). Manusia adalah makhluk sosial yang menyukai hidup 

berkelompok atau dalam bahasa Aristoteles manusia itu disebut sebagai zoon 

politicon (Nasrulloh, 2015). Dalam kehidupan sosial, mereka harus mampu 

beradaptasi dan menjaga kerukunan dengan lingkungannya. Itulah cara manusia 

untuk mempertahankan hidupnya.  

Di abad milenial ini, manusia telah kehilangan identitas sebagai makhluk 

sosial, hal ini dipicu oleh kecanggihan teknologi yang menjadikan mereka 

cenderung asik dalam dunianya sendiri. Kecanggihan teknologi tentu selain 
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memiliki dampak positif dan negative pula. Karena, setiap perkembangan 

sebenarnya bertujuan untuk memudahkan manusia. Akan tetapi, dampak negatif 

juga tidak terelakkan, yang mana kecenderungan itu berdampak pada perubahan 

kepribadian individualistik atau egoisme menjadi lebih dominan dalam kehidupan 

(Taufik, 2012). Sedangkan egoisme merupakan lawan dari sikap altruisme atau 

sikap tdak mementingkan diri sendiri (Desmita, 2008). 

Tentunya dalam setiap individu mempunyai tugas wajib terkait moral 

dalam kehidupan sosial terutama bagi kepentingan orang lain (Desmita, 2008). 

Perilaku tersebut tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk direalisasikan, 

apalagi jika melihat dalam konteks sekarang yang punya ungkapan khas ketika 

dimintai tolong secara sukarela, “hari gini mana ada yang gratis!”. 

Hal di atas bukan berarti belaku pada setiap orang dan di setiap tempat. 

Karena, perilaku altruistik bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak ada, 

faktornya bisa beragam mulai dari pengaruh pendidikan orang tua atau tuntutan 

lungkungan dan lain sebagainya. Tetapi, ketika menginjak pada usia remaja akhir 

dalam mengambil tindakan, mereka tidak lagi terdorong atas hal demikian, tetapi 

mereka menjalankan sesuatu berdasarkan kesadaran dalam menjalankan ajaran 

yang ada.  

Hal semacam ini peneliti temukan pada mahasiswa/i di lingkungan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada lingkungan lembaga 

pendidikan ini, mahasiswa bertindak bukan atas dasar dorongan orang tua semata, 

karena di sini tidak ada pengawasan secara langsung dari orang tua melainkan 

kesadaran akan keberagamaan mereka yang harus mereka penuhi.  

Mahasiswa merupakan seorang yang berpendidikan tinggi dan terampil 

dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya secara 

mendalam, terlebih sebagian besar mereka merupakan penganut agama atau 

dengan kata lain orang yang beragama. Mahasiswa yang berada di fakultas ilmu 

sosial Universitas Negeri Jakarta berasal dari berbagai daerah juga memiliki latar 

belakang kehidupan yang berbeda namun dapat saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang sama. Hal tersebut didorong dari sesuatu yang bersifat 

intrinsik dan ekstrinsik.  
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Kehidupan mahasiswa memiliki keunikan tersendiri, mulai dengan latar 

belakang pendidkan yang berbeda, asal daerah, keluarga dan tabiat yang dibawa 

masing-masing, membuat mereka mempunyai pola interaksi yang unik, kedekatan 

yang ada di lingkungan mahasiswa/i tersbeut membuat rasa kekeluargaannya 

terjalin begitu erat. Terlepas dari itu, mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu 

mendapatkan ilmu pengetahuan agar cita-cita merkea dapat tercapai. 

Di lembaga pendidikan ini, mahasiswa/i dibekali berbagai wawasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan program studi yang dipiihnya, tak 

terkecuali disiplin ilmu pendidikan agama yang menjadi kurikulum dasa dan 

wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di Unveristas Negeri Jakarta baik secara 

teori maupun praktik. Maka, perilaku keberagamaan yang nampak itu bisa jadi 

perwujudan hasil dari pengetahuannya tentang agama. Salah satu aplikasi 

terhadap pengetahuan yang akan diteliti adalah terkait perilaku altruistik 

mahasiswa dalam menimba ilmu di lembaga pendidikan Fakultas Ilmu Sosial 

Univeristas Negeri Jakarta. 

Pada hasil observasi awal, peneliti menemukan program-program yang 

menstimulus untuk mahasiswa/i berprilaku altruistik, Terlepas dari budaya 

mahasiswa/i yang dikenal saat ini secara umum yaitu hedonis, individualis, tidak 

disiplin dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa pun dikenal mempunyai rasa 

solidaritas yang tinggi, bergotong-royong juga saling menolong secara sukarela.  

Bentuk perilaku altruistik mahasiswa pada aktualisasi nilai-nilai kebaikan 

sesuai dengan dimensi pengetahuannya. Rasa memiliki (sense of belonging) 

terhadap kampus bisa juga merupakan salah satu dari banyak bentuk perilaku 

altruistik. Bentuk aktivitas itu beragam jenisnya, misalnya menjadi panitia dalam 

kegiatan yang diadakan oleh lembaga dan/ atau organisasi. Ikut berkontribusi 

menjadi panitia itu perlu jiwa yang senang membantu, di samping harus 

meluangkan waktu, menjadi panitia pada acara lembaga pendidikan tentunya tidak 

dibayar. Para panitia mendapatkan kepuasan jika acara tersebut berjalan sukses 

terlaksana sesuai dengan harapan maka, hanya orang yang memiliki rasa sense of 

belonging yang mau menjadi panitia.  

Selanjutnya, menjadi anggota dari suatu organisasi kemahasiswaan yang 

ada di Universitas Negeri Jakarta. Ini lebih naik levelnya lagi daripada sekedar 
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menjadi panitia, selain kurun waktu yang lebih lama yaitu periode satu tahun, 

mereka punya tanggung jawab nyata sesuai dengan harapan mahasiswa. Karena, 

dengan terlibat dalam organisasi kemahasiswaan adalah mereka yang memiliki 

semangat untuk melakukan perubahan individu dan sosial. Selain harus 

mempunyai rasa loyalitas yang tinggi baik kepedulian maupun perhatian terhadap 

kampus, mereka pun harus memiliki jiwa siap untuk berkorban waktu, tenaga dan 

pikirannya dalam aktivitasnya itu. Di dalam memilih organisasi tersebut, pada 

fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Jakarta yang peneliti pilih cukup menarik, 

terdapat beragam organisasi baik berbau keagamaan atau pun tidak. Tentunya 

objek yang akan diambil oleh peneliti adalah kegiatan yang menstimulus 

mahasiswa untuk berperilaku altruistik. Misalnya pada beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa. Pada saat itulah kita dapat melihat mana 

yang suka rela membantu untuk memajukan kampus.  

Ketika keluarga dari salah satu mahasiswa ada yang meninggal atau terjadi 

bencana alam dan sosial di masyarakat, mahaiswa mengumpulkan donasi, 

ukurannya bukan pada nominal uang yang mereka keluarkan tapi bagaimana 

mereka mampu memiliki kepedulian terhadap kesulitan orang lain.  

Titik focus penelitian ini adalah bukan pada siapa yang mematuhi aturan, 

siapa yang paling besar dalam memberi, siapa yang sering muncul dalam kegiatan 

sosial, tetapi siapa yang memang memiliki jiwa ingin membantu, berempati, 

perhatian, juga rasa tanggung jawab terhadap tugas sosial dan apakah perilaku 

mereka menggambarkan kesadaran mereka terhadap pengetahuan akan ajaran 

agamanya berbanding lurus dengan pengaplikasiannya.  

Fenomena yang peneliti temukan dalam kehidupan mahasiswa/i fakultas 

ilmu sosial Universitas negeri Jakarta menjadi bahan kajian terkait masalah 

perilaku altruistik yang menunjukan pada bagaimana orang mendahulukan orang 

lain daripada dirinya yang dipengaruhi oleh keberagamaannya Atas dasar inilah 

peneliti mengambil permasalahan tersebut, dengan tujuan agar mengetahui 

kecocokan antara pengaruh keberagamaan dengan perilaku altruistik. 
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B. State of The Art 

Penelitian ini dilaksanakan atas hasil observasi pra penelitian yang 

dilakukan peneliti terhadap fenomena yang tengah terjadi pada mahasiswa/ i di 

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan 

observasi tersebut ditemukan bahwa terdapat mahasiswa yang memiliki 

keragaman dalam keberagamaan, terutama dalam kaitannya dengan perilaku 

altruitik mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.  

Bagi setiap masyarakat beragama, tanpa terkecuali mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, memiliki keyakinan atau beriman 

merupakan hal yang paling esensial dalam beragama. Pasalnya hal tersebut 

merupakan suatu persyaratan hakiki dalam upaya membangun cita-cita kehidupan 

yang sempurna, tenteram dan dapat menjamin keselamatan hidup baik di dunia 

maupun setelah kematiannya nanti (Madjid, 2008). Keyakinan itu kemudian 

mengkristal menjadi suatu sistem kehidupan yang melekat pada individu manusia 

dalam wujud agama. Meskipun keyakinan tersebut bersifat abstrak, tetapi ia bisa 

berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari semisal pengaruhnya dalam 

perilaku individu maupun sosial masyarakat, ideologi,dan  budaya. 

Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan, agama telah menjadi salah satu 

atribut paling penting bagi manusia. Agama diasumsikan sebagai institusi yang 

mampu mewadahi kebutuhan-kebutuhan psikis manusia, karena di dalam agama 

memberikan ajaran-ajaran yang sekiranya mampu menjawab persoalan-persoalan 

yang sulit terpecahkan dan bersifat metafisis. Kendatipun demikian dalam hal 

yang nyata tergambar dalam persoalan sosial kemasyarakatan.  

Agama muncul karena adanya manusia (Yazdi, 2005), Manusia 

merupakan makhluk yang diberikan kesempurnaan berupa fitrah sebagai 

motivator intrinsik untuk mencapai rasa atau naluri ingin tahu pada suatu hakikat 

realitas kehidupan, karena dengannya manusia memiliki dorongan untuk memiliki 

rasa ketenteraman jiwa yang mewujud dalam agama (Yazdi, 2005). Kebutuhan 

yang sangat diperhatikan yaitu kebutuhan terhadap agama, sehingga manusia 

disebut sebagai makhluk yang beragama (homo religous). 

Dalam beragama seseorang ditentukan oleh pengalaman dan latihan-

latihan yang dilaluinya. Sehingga ia akan merasakan pentingnya agama dalam 
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hidupnya. Maka orang-orang itu dengan sendirinya akan mempunyai 

kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama. Terbiasa menjalankan 

ibadah, takut melangkahi larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa 

nikmatnya hidup beragama (Darajat, 1991). Dengan begitu, manusia sudah 

didasari dengan kesadaran jiwa terhadap jalan aturan agama yang telah 

didapatnya. Sehingga seorang dapat mengungkapkan agama secara sendirinya 

dengan pengalaman peribadinya yang sesuai dengan aturan yang telah diberikan 

oleh agama.  

Untuk kepentingan penelitian keagamaan ini, pengamatan terhadap 

berbagai dimensi keberagamaan, tidak hanya dipahami dari pertwujudan 

keberagamaan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari individu yang 

bergama saja, tetapi juga dengan berkenaan dengan penelitian mengenai dimensi 

praktis pengalaman keagamaan dalam ibadah dan dimensi pengalaman 

keagamaan dalam hidup berkelompok (Kahmad, 2000). 

Dalam penelitian ini agama di pandang sebagai bentuk ekspresi dari 

dimensi pengalamaan keagamaan pada individu pada kelompok keagamaan. 

Dengan asumsi dasar bahwa dimensi keberagamaan dengan 5 (lima) bentuk 

dimensi agama. Keberagamaan tersebut merupakan ungkapan diri yang akan 

membawa keyakinan tertentu. Kemudian pengalaman tersebut diletakan sebagai 

tanggapan akan satu hal yang akan terjadi pada diri manusia yang menghasilkan 

tindakan tertentu, sebagai upaya dalam menghadapi masalahnya. Tanggapan ini 

ditandai oleh adanya bentuk-bentuk pemikiran, perasaan, tindakan dan hubungan 

yang stabil dengan lingkungan sosialnya.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bukanlah hal yang baru, karenanya 

penelitian ini merujuk pada tinjauan pustaka dari beberapa hasil penelitian, di 

antaranya : Pertama, Ndari, Threeane Retyan (2018) Hubungan Antara 

Religiusitas Dengan Perilaku Altruisme Pada Mahasiswa Psikologi Universitas 

Mercu Buana Yogyakarta. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini  Berdasarkan keperluan data yang digunakan, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan fokus pada 

keberagamaan dan perilaku altruisme mahasiswa yang ada di Universitas Mercu 
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Buana, Yogyakarta. Latar masalah penelitian ini didasari keingintahuan peneliti 

terhadap korelasi keberagamaan dan perilaku altruisme mahasiswa.  

Hasil dari penelitian ini diuraikan bahwa mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta memiliki tingkat keberagamaan dan 

perilaku altruisme sebesar 67,6% yang tersebar pada subjek sample sejumlah 80 

orang mahasiswa.  

Kedua, Patimah, Sriayu (2018) Pengaruh keberagamaan terhadap 

perilaku Altruistik santri di pondok pesantren Al-Ihsan Cibiru hilir Kecamatan 

Cileunyi Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Gunung Djati Bandung. 

Penelitan menjadikan teori keberagmaan Glock dan Stark sebagai paradigma 

untuk menganalisis keberagamaan santri ponpes Al-Ihsan. Melalui metode 

kuantitatifnya, penelitian ini fokus pada serangkaian kegiatan pengkhidmatan 

santri terhadap pondok pesantren. Hasil dari penelitian ini, disebutkan bahwa 

keberagamaan santri pesantren Al-Ihsan dapat tanggapan positif dengan altruisme 

santri terhadap pondok pesantren dengan tingkat pengaruh 35% yang tersebar 

kepada 66 orang santri.  

Ketiga, Salsabila, Nabila Graha (2017) Hubungan Antara Religiusitas 

Dengan Altruisme Para Relawan Dalam Gerakan Kelas Inspirasi. Undergraduate 

thesis, Fakultas Psikologi UNISSULA. Berdasarkan data yang diperoleh, data 

yang digunakan dalam penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitiaf 

deskriptif dengan fokus pada konteks kegiatan gerakan kelas inspiratif di Bandung 

Sedangkan penelitian menghasilkan simpulan bahwa adanya hubungan positif 

antara religiusitas dengan altruisme para relawan kelas inspirasi kota Bandung 

sebesar 26,5%.  Dan Keempat  Yudha, Titis Isma: (2014) Hubungan Antara 

Kematangan Beragama dengan Perilaku Altruistik Siswa Di SMK Negeri 

Temayang Bojonegoro, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif dengan teknik pengambilan sampel sejumlah 65 responden di SMK 

Temayang Bojonegoro. Fokus masalah penelitiannya, pada pengukuran tingkat 

perilaku altruistik dan keberagamaan dengan menjadikan paradigma teori Alport 

tenang kematangan beragama. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan 
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bahwa adanya adanya hubungan antara kematangan beragama dengan perilaku 

altruistik siswa di SMK Negeri Temayang Bojonegoro sebesar 55,3%. 

 

C. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran keberagamaan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta?  

2. Bagaimana pengaruh keberagamaan terhadap perilaku altruistik mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta?  

 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini di antaranya sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui gambaran keberagamaan mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Jakarta;  

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keberagamaan terhadap perilaku 

altruistik mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. * 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keberagamaan  

Variabel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah keberagamaan 

(religiusitas). Bukan tanpa alasan dijadikannya keberagamaan sebagai 

pendekatan untuk dalam memahami dan menjelaskan di fakultas ilmu sosial 

Universitas Negeri Jakarta. Pasalnya perilaku altruistik yang terjadi 

menunjukkan adanya perbedaan kepribadian dalam konteks kebudayaan yang 

mampu memainkan peranan penting dalam memahami diri dan identitas 

mahasiswa fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Jakarta. Pemahaman 

terhadap diri sebagai identitas atau disebut juga sebagai self-concept atau self-

construal (Warsono, 2002), adalah acuan penting dalam memahami perilaku-

perilaku yang dimunculkan atas proses interaksi sosial yang melahirkan 

keragaman perilaku pada setiap diri individu dalam kasus mahasiswa fakultas 

ilmu sosial Universitas Negeri Jakarta.  

Keberagamaan seseorang merupakan cerminan dari pola-pola tingkah 

laku dan perbuatan yang terjadi dalam lingkungan sosial-budayanya dan 

selalu mendasarkan pada nilai-nilai yang diyakini dalam agamanya. 

Keberagamaan atau religiusitas menunjukkan adanya aspek-aspek yang telah 

dihayati individu, yakni bagaimana penghayatan individu tersebut terhadap 

ajaran agamanya.  

Tentunya keberagamaan individu akan melahirkan keragaman yang 

sangat kompleks. Keberagamaan orang beragama juga ada yang konsisten 

antara keberagamaan individual dengan keberagamaan sosialnya, tetapi ada 

pula yang secara individu ia sangat shaleh, ahli ibadah, tetapi secara sosial ia 

tidak shaleh. Sebaliknya ada juga orang yang keberagamaanya mewujud 

dalam perilaku sosialnya yang sangat saleh, sementara secara individu ia 

tidak menjalankan ritual ibadah secara memadai. Hal itu terjadi karena dalam 

keberagamaan setiap individu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, 

di antaranya perkembangan kognitif, interaksi sosial, dan kepribadiannya 

yang melembaga menjadi kebudayaan dalam masyarakat tertentu.  
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Jika keberagamaan itu dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, 

penghayatan, penyadaran dan pengamalan agama (Farihah, 2012), maka 

dalam kasus mahasiswa fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Jakarta pun 

dapat mengetahui apa yang diyakininya benar berdasarkan faktor-faktor 

tersebut. 

Kerangka pemikiran yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah teori Charles Young Glock dan Rodney William Stark sebagai 

pendekatan untuk menganalisis variabel keberagamaan. Keberagamaan atau 

religiusitas (religious commitment) Glock dan Stark meliputi berbagai macam 

sisi dan dimensi yang menjadikan agama sebagai suatu sistem yang memiliki 

dimensi banyak (Stark, 1965), yaitu dimensi intelektual (religious 

knowledge), dimensi ritualistik (religious practice), dimensi ideologis 

(religious belief), dimensi eksperiensial (religious feeling), dimensi 

konsekuensial (religious effect).  

Melalui paradigma ini, Glock dan Stark melukiskan bahwa 

keberagamaan atau religiusitas individu dalam agama bukan sekedar diukur 

oleh ketaatannya seorang individu dalam melakukan perilaku ritual 

(beribadah) semata karena dorongan suatu kekuatan yang tak tampak dan 

dianggap suprantural, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai aspek sisi sosio-

kultur kehidupan individu manusia yang saling mempengaruhi satu sama 

lainnya. Karena itu, keberagamaan seorang individu akan meliputi berbagai 

macam sisi dan dimensi keberagamaan yang telah disebutkan di atas. 

Digunakannya teori Glock dan Stark ini sekaligus sebagai anti tesis 

atas teori E.B. Taylor dan J.G. Frazer yang hanya menguraikan makna agama 

dari 1 (satu) dimensi yaitu sebagai the faith in spiritual beings atau keyakinan 

terhadap suatu yang spiritual (Taylor, 1974), dan menjadikan mitologi 

sebagai doktrin animisme yang menciptakan pola perilaku seorang individu 

dalam beragama. 

 

B. Perilaku Altruistik  

Perilaku altruistik adalah tindakan kasih sayang yang dalam bahasa 

Yunani disebut agape. Agape adalah tindakan mengasihi atau 
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memperlakukan sesama dengan baik untuk tujuan kebaikan orang itu dan 

tanpa ditumpangi kepentingan orang yang mengasihi (Borrong, 2006). 

Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. 

Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu dan 

memberi orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa 

memperhatikan ganjaran. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat dipahami, bahwa altruisme 

adalah suatu tindakan prososial yang tergambar melalui perilaku menolong 

yang terdoorong dari faktor rasa empati, perhatian, dan memberi secara 

sukarela tanpa diintervensi kepentingan pribadi melainkan semata-mata untuk 

meningkatkan kesejahteraan orang lain. 

Sebagai keasadaran moral, tindakan altruis dan filantropis seharusnya 

lahir dari panggilan luhur hati nurani untuk memperlakukan sesama sebagai 

makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. oleh sebab itu, 

altruistis dan filantropis sesuai dengan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Menurut Fuad mengacu pendapat Choen indikator perilaku altruistik terdiri 

dari tiga hal yakni (Suroso, 2008) Empati, Perilaku Memberi (Menolong), 

sukarela, dan perhatian akan kesejahteraan orang lain.  

Indikator tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang 

dijelaskan oleh Bambang, mengutip dari Wortman, terdapat beberapa faktor 

yang memengaruhi seseorang dalam memberikan pertolongan kepada orang 

lain, seperti suasana hati, empati, meyakini, keadilan dunia, sosio-biologis, 

situasional, dan penhayatan terhadap agama (Arifin, 2011). 

 

C. Kajian hasil-hasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan atas hasil observasi pra penelitian yang 

dilakukan peneliti terhadap fenomena yang tengah terjadi pada mahasiswa/ i 

di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Adapun dari 

hasil tinjauan pustaka, penelitian ini sebagai bentuk pengembangan dari 

penelitian sebelumnya mengenai keberagamaan dan alturisme yang dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebagai berikut :  
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1. Ndari, Threeane Retyan (2018) Hubungan Antara Religiusitas Dengan 

Perilaku Altruisme Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dalam 

penelitian ini  

Berdasarkan keperluan data yang digunakan, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan fokus 

pada keberagamaan dan perilaku altruisme mahasiswa yang ada di 

Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Latar masalah penelitian ini 

didasari keingintahuan peneliti terhadap korelasi keberagamaan dan 

perilaku altruisme mahasiswa.  

Hasil dari penelitian ini diuraikan bahwa mahasiswa fakultas 

psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta memiliki tingkat 

keberagamaan dan perilaku altruisme sebesar 67,6% yang tersebar pada 

subjek sample sejumlah 80 orang mahasiswa.  

 

2. Patimah, Sriayu (2018) Pengaruh keberagamaan terhadap perilaku 

Altruistik santri di pondok pesantren Al-Ihsan Cibiru hilir Kecamatan 

Cileunyi Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Gunung Djati 

Bandung.  

Penelitan menjadikan teori keberagmaan Glock dan Stark sebagai 

paradigma untuk menganalisis keberagamaan santri ponpes Al-Ihsan. 

Melalui metode kuantitatifnya, penelitian ini fokus pada serangkaian 

kegiatan pengkhidmatan santri terhadap pondok pesantren.  

Hasil dari penelitian ini, disebutkan bahwa keberagamaan santri 

pesantren Al-Ihsan dapat tanggapan positif dengan altruisme santri 

terhadap pondok pesantren dengan tingkat pengaruh 35% yang tersebar 

kepada 66 orang santri.  

 

3. Salsabila, Nabila Graha (2017) Hubungan Antara Religiusitas Dengan 

Altruisme Para Relawan Dalam Gerakan Kelas Inspirasi. Undergraduate 

thesis, Fakultas Psikologi UNISSULA. 
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Berdasarkan data yang diperoleh, data yang digunakan dalam 

penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitiaf deskriptif dengan 

fokus pada konteks kegiatan gerakan kelas inspiratif di Bandung 

Sedangkan penelitian menghasilkan simpulan bahwa adanya hubungan 

positif antara religiusitas dengan altruisme para relawan kelas inspirasi 

kota Bandung sebesar 26,5%.  

 

4. Yudha, Titis Isma: (2014) Hubungan Antara Kematangan Beragama 

dengan Perilaku Altruistik Siswa Di SMK Negeri Temayang Bojonegoro, 

Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 

teknik pengambilan sampel sejumlah 65 responden di SMK Temayang 

Bojonegoro. Fokus masalah penelitiannya, pada pengukuran tingkat 

perilaku altruistik dan keberagamaan dengan menjadikan paradigma teori 

Alport tenang kematangan beragama. Adapun hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa adanya adanya hubungan antara kematangan 

beragama dengan perilaku altruistik siswa di SMK Negeri Temayang 

Bojonegoro sebesar 55,3%. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian, di antaranya jenis, populasi dan sampel, subjek penelitian, variabel dan 

indikator penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen, uji instrumen, teknik 

pengolahan atau analisis data. 

 

A. Jenis Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 

teknik  pendekatan kuantitatif yang menekankan teknik analisisnya pada data-

data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistika, menggunakan 

aplikasi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) yang berfungsi 

untuk melakukan analisis statistik secara system (Sugiyono, 2012). 

Tujuan penggunaaan metode dan pendekatan ini ialah untuk 

mengungkapkan pengaruh antar variabel dan dinyatakan dalam angka serta 

menjelaskannya dengan teori-teori yang telah ditentukan dan menggunakan 

survei dan wawancara sebagai teknik dalam pengumpulan data dan analisis 

data yang sesuai dengan variabel dalam penelitian yang digunakan oleh 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Keberagamaan 

dengan Perilaku Altruistik Mahasiswa (Penelitian di Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta). Variabel yang diteliti yaitu keberagamaan 

sebagai variabel independent (bebas) (x) dan perilaku altruistik mahasiswa 

sebagai variabel dependen (terikat) (y). 

 

B. Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel merupakan atribut penting dalam sebuah penelitian, dan 

variabel tersebut dapat berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan 

kemudian untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Kidder sendiri 

menyatakan, bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti dapat 

mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Secara sederhana variabel 
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dikatakan sebagai konsep yang mengalami variasi nilai. Jika konsep dipakai 

untuk menggambarkan realitas atau fenomena sosial secara netral, maka 

dengan menggunakan variabel penenliti memberi nilai tinggi rendah atau 

rendah terhadap konsep yang digambarkan tersebut (Purwanto Erwan Agus, 

2011). 

Dalam penelitian ini peneliti membahas 2 (dua) variabel, yakni variabel 

independent (bebas) dan variabel dependent (terikat). Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. 

5. Variabel Bebas (Independent) (x) Keberagamaan 

6. Variabel Terikat (Dependent) (y) Perilaku Altruistik 

1. Keberagamaan  

Keberagamaan adalah kesadaran orang dalam beragama atau 

aktivitas keagamaan yang didasarkan pada (1) Keyakinan adalah ukuran 

tingkatan sejauh mana seseorang mengakui dan menerima hal-hal yang 

bersifat dogmatik dalam agama. (2) Peribadatan adalah ukuran tingkatan 

sejauh mana seseorang memenuhi kewajiban-kewajiban peribadatan dalam 

agama. (3) Intelektual adalah ukuran sejauh mana pengetahuan seseorang 

mengetahui ajaran-ajaran agamanya (4) Pengalaman adalah ukuran sejauh 

mana perasaan keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. (5) 

Pengamalan adalah ukuran sejauh mana implikasi ajaran agama 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. 

Perilaku tersebut dapat diukur melalui skala keberagamaan yang 

berdasar pada dimensi-dimensinya. Semakin tinggi skor yang didapat 

maka semakin tinggi tingkat keberagamaanya. Begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapat maka semakin rendah pula tingkat 

keberagamaannya. 
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2. Perilaku Altruistik 

Perilaku altruistik adalah perilaku menolong demi kepentingan 

orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perilaku 

tersebut didasarkan pada (1) Menolong yaitu membantu orang lain dengan 

meringankan beban fisik atau psikologis orang tersebut. (2) Empati yaitu 

mampu mengolah kepekaan atas kondisi sosial baik keadaan sedih dan 

gembira dan tentunya memberikan perhatian pada orang-orang di 

lingkungan sekitar. (3) Sukarela yaitu memberikan bantuan berupa 

pertolongan pada orang-orang di sekitarnya secara ikhlas. (4) 

Memperhatikan kesejahteraan orang lain yaitu peduli terhadap kesulitan 

dan kebutuhan orang lain. 

Perilaku tersebut diukur menggunakan skala perilaku altruistik 

yang diukur menggunakan indikator perilaku altruistik itu sendiri. 

Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi tingkat perilaku 

altruistiknya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat 

maka semakin rendah pula tingkat perilaku altruistiknya. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dengan demikian penelitian ini bertempat 

di gedung K, Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur Kampus Universitas 

Negeri Jakarta. Pemilihan lokasi ini berdasarkan observasi yang dilakukan 

peneliti dan dipandang layak untuk dijadikan lokasi penelitian ini. 

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa/i yang 

berada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 633 

orang mahasiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis sampel acak sederhana (purposive random 

sampling atau SRS). Mengenai teknik pengambilan sampel pada sampel, 

Suahrismi Arikunto berpendapat bahwa apabila populasi penelitian <100 

orang, maka sampel yang diambil adalah keseluruhannya. Tetapi, apabila 

populasi penelitian >100 orang, maka sampel yang dapat diambil antara 10-
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15% atau 20-25% (Arikunto, 2002). Maka sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 10% yaitu sekitar 65 orang mahasiswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, maka peneliti mengumpulkan 

data dengan cara menggunakan metode observasi, wawancara dan 

penyebaran angket. Pertama, observasi yang dilakukan di mana peneliti ikut 

terlibat dalam kegiatan sehari-hari mahasiswa yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam hal ini peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka 

duka dalam kegiatan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran tentang 

keadaan subjek penelitian seputar kegiatan mahasiswa, keadaan saran lokasi 

serta mengenai pengaruh keberagamaan itu sendiri terhadap perilaku 

altruistik yang ditampilkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta. 

Kedua, teknik wawancara digunakan sebagai tahap lanjutan dari 

observasi, dengan tujuan untuk memperoleh data yang tidak tergali saat 

observasi. Oleh karena itu, wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang 

berada dalam lingkungan tersebut meliputi pimpinan fakultas, dosen, 

karyawan, dan mahasiswa fakultas ilmu sosial. Teknik ini bertujuan untuk 

menjaga keobjektifan data dan fakta hasil observasi melalui pernyataan 

subjek yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. 

Ketiga, Angket digunakan sebagai teknik untuk mengangkat data tentang 

hubungan keberagamaan dengan perilaku altruistik mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Jakarta. Angket penelitian ini adalah angket 

tertutup, yaitu setiap item disertai dengan alternatif jawabannya sehingga 

responden hanya tinggal memilih dan memebrikan salah satu jawaban yang 

telah disediakan. 

Dalam angket tersebut pengukuran menggunakan skala likert terdiri dua 

jenis pernyataan positif dan pernyataan negatif ayang nantinya akan dipilih 

responden. Tiap item terbagi ke dalam empat skala yaitu SS (Sangat Setuju), 

S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Setiap pernyataan 
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positif diberi bobot nilai 4, 3, 2, 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif 

sebaliknya yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga memberikan kesempatan kepada 

responden untuk memilih dari kemungkinan tertinggi sampai kemungkinan 

terendah. Berikut ini merupakan penjabaran kategori jawaban pada skala 

likert.  

 

Jawaban Keterangan 
Skor 

Positif Negatif 

SS Sangat Setuju 4 1 

S Setuju 3 2 

TS Tidak Setuju 2 3 

STS Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari pimpinan 

fakultas, dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta. Sedangkan sumber data sekunder, data ini berupa data 

tambahan yang mendukung penelitian seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah 

lain yang terkait dengan masalah penelitian.  

Dilihat dari teknik pengumpulannya, data ini diangkat dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan dalam bentuk angket kepada sejumlah 

responden yang telah ditetapkan sebagai sampel di diperoleh langsung dari 

pimpinan fakultas, dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang 

berfungsi sebagai alat pengumpul data adalah Pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan skala yaitu data tertulis yan merupakan data 

otentik yang nantinya akan diolah. Adapun disini, skala dibagi menjadi 2 

bagian: 1. Skala Keberagamaan 2. Skala Altruistik. 

1. Skala Keberagamaan  

Skala ini merupakan media yang menjadi alat ukur keberagamaan 

mahasiswa. Skala ini berisi beberapa pernyataan mengenai 
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keberagamaan, nantinya perolehan data akan diolah dan disajikan ke 

dalam bentuk numerik.  

Adapun skala ini mengacu pada variabel keberagamaan 

berdasarkan teori Charles Young Glock dan Rodney Willaam Stark yang 

dibagi menjadi beberapa permasalahan dalam bentuk kalimat. Indikator 

tersebut antara lain: 

Tabel Skala Keberagamaan 

Variabel 
Dimensi 

Keberagamaan 
Indikator 

X 

 

1. Dimensi Ideologis  

 

a. Meyakini adanya Tuhan;  

b. Meyakini adanya ajaran Tuhan; 

c. Meyakini adanya hari 

pembalasan. 

2. Dimensi Ritualistik  

 

a. Melaksanakan ritual ibadah 

keagamaaan; 

b. Berdoa ketika akan 

mengerjakan sesuatu; 

c. Meluangkan waktu untuk 

membaca kitab suci. 

3. Dimensi Intelektual  

 

a. Mengetahui bahwa Tuhan 

adalah Yang Maha Kuasa; 

b. Mengetahui bahwa ghibah, 

mencuri, berbohong itu tidak 

boleh; 

c. Mengetahui bahwa kitab suci 

adalah pedoman kehidupan  

4. Dimensi 

Pengamalan  

 

a. Membantu orang lain;  

b. Sabar ketika sedang marah; 

c. Tetap berprasangka baik  

5. Dimensi 

Pengalaman  

 

a. Merasa tenang ketika membaca 

atau mendengarkan kitab 

sucinya;  

b. Merasa dekat dengan Tuhan 

ketika menjalankan ritual 

ibadah agamanya. 

 

2. Skala Perilaku Altruistik 

Skala perilaku altrusitik adalah sebuah media yang menjadi talat 

ukur perilaku altruistik mahasiswa. Skala ini berisi beberapa statmen 

mengenai perilaku altruistik, nantinya perolehan data akan diolah dan 

disajikan ke dalam bentuk numerik. 
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Adapun skala ini mengacu pada indikator-indikator perilaku 

altruistik yang dibagi menjadi beberapa permasalahan dalam bentuk 

kalimat. indikator tersebut antara lain: 

 

Tabel Skala Perilaku Altruistik 

Variabel 
Perilaku 

Altruistik 
Indikator 

Y 

 

1. Menolong  

 

a. Menjadi panitia kegiatan sebagai 

bentuk bantuan yang bisa 

mahasiswa lakukan;  

b. Mudah jika dimintai tolong untuk 

kepentingan kampus; 

c. Menolong teman yang dalam 

kesusahan.  

2. Empati  

 

a. Menjaga citra kampus sebagai 

bentuk kepedulian terhadap 

almamater;  

b. Memberi takziyah pada keluarga 

sesama mahasiswa yang 

meninggal.  

3. Sukarela  

 

a. Mengabdikan kepada almamater 

atas kemauan sendiri; 

b. Cepat tanggap ketika orang lain 

membutuhkan ; 

c. Membersihkan lingkungan kampus 

tanpa diminta  

4. Perhatian 

terhadap orang 

lain  

 

a. Menjadi pendengar yang baik saat 

teman sedang mempunyai masalah;  

b. Menjenguk teman yang sedang 

sakit; 

c. Menjaga keindahan dan 

kenyamanan kampus.  

 

F. Uji Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian 

sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. 

Alat pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

tersebut tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi menjadi tidak 

berguna  

Pertama, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih 
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mempunyai validitas tinggi. Sedangkan, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. 

Jika r tabel lebih besar dari t hitung (r tabel ≥ t hitung) maka item 

dinyatakan valid, akan tetapi jika r tabel lebih kecil dari t hitung ( r tabel ≤ t 

hitung) maka item dinyatakan tidak valid. Dalam program SPSS digunakan 

uji normalitias Pearson Product Momen Corelation-Bivariate dan 

membandingkan hasil uji Pearson Corelation dengan r tabel. Kriteria 

diterima dan tidaknya suatu data valid atau dalam program SPSS:  

✓ Berdasarkan nilai kolerasi:  

- Jika r hitung > r tabel maka jitem dinyatakan valid;  

- Jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid.  

✓ Berdasarkan nilai signifikansi:  

- Jika nilai signifikansi > a (ganti ku simbol) (0,5) maka item dinyatakan 

tidak valid; 

- Jika nilai signifikansi < a (0,5) maka item dinyatakan valid. 

 

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji validitas dilakukan 

pada program SPSS adalah sebagai berikut:  

1. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item 

pertanyaan/pernyataan; 

2. Menghitung skor total jawaban responden; 

3. Melakukan analisis menggunakan perintah analyze kemudian 

correlation bivariate; 

4. Membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, r tabel didapat dengan 

cara menghitung derajat kebebasan df=N-2; 

5. Menyortir item yang valid dan tidak valid.  

 

Selanjutnya yang kedua, uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila 

suatu alat pengukur dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala yang 

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 
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pengukur tersebut adalah reliabilitas (Sugiyono, 2012) Setiap alat pengukur 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang 

konsisten. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. 

Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode 

Cronboach’s Alpha. 

Menurut Sekaran dalam Sulastri kriteria penilaian uji reliabilitas, 

Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara 

membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel 

berikut: 

1 Nilai Interval Kriteria 

1 <0,20 Sangat Rendah  

2 0,20 – 0,399 Rendah  

3 0,40 – 0,599 Cukup  

4 0,60 – 0,799 Tinggi  

5 0,80 – 1,00 Sangat Tinggi  

 

Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai 

cronboach’s alphapada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan 

uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan 

nilai ini) dan df N – k, df = N – 2, N adalah banyaknya sampel dan k adalah 

jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu :  

- Jika r hitung (r alpha) > r tabel df mka butir pertanyaan/pernyataan 

tersebut reliabel; 

- Jika r hitung (r alpha) < r tabel df maka butir pertanyaan/pernyataan 

tersebut tidak reliabel.  

Adapun langkah analsis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada 

program SPSS adalah sebagai berikut:  

1. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item 

pertanyaan/pernyataan dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan; 

2. Melakukan analisis menggunakan perintah analyze kemudian scale 

reliability analysis; 

3. Membandingkan nilai cronboach’s alpha dengan r tabel.  
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G. Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti melakukan penelitian dilapanagn dan mengumpulkan 

data, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah analisis data. 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan (Sugiyono, 2008). Proses ini digunakan 

dalam statistik, dimana salah satu tugas statistik adalah menyederhanakan 

data yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana 

untuk dipahami. 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan 

hubungan variabel-variabel penelitian. Adapaun analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Korelasi  

Kolerasi diukur dengan suatu koefisien (r) yang mengindikasikan 

seberapa banyak relasi antar dua variabel yang diteliti, tujuannya untuk 

mengetahui derajat hubungan variabel X (Keberagamaan) dengan 

variabel Y (Perilaku Altruistik). Pada penelitian ini menggunakan teknik 

pearson product moment correlation.  

- Jika nilai signifikansi < 0,05 , berarti berkolerasi (ada hubungan); 

- Jika nilai signifikansi > 0,05 , berarti tidak berkolerasi (tidak ada 

hubungan).  

 

2. Regresi Linear Sederhana 

Regresi atau peramalan merupakan suatu proses memperkirakan 

secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang 

akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki 

agar kesalahannya dapat diperkecil. Untuk mengetahui fungsional antara 

variabel (X) dan variabel (Y) maka digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguji analisis 

regresi linier sederhana salah satunya dengan rumus aplikasi IBM SPSS 

Statistics 21 for Windows. 

Tujuan utama dari regresi linier sederhana ini adalah menghitung 

ukuran suatu perkitaan atau persamaan regresi yang menjelaskan 
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hubungan antara varibel x dan varibel y. Sehingga dapat digunakan juga 

untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat. Untuk 

memprediksi atau meramalkan satu nilai variabel terikat dari nilai satu 

variabel bebas (Sugiyono, 2008) 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:  

 

 

Y : Variabel dependen (perilaku altruistik)  

α : Konstanta  

b : Menunjukan angka peningkatan ataupun penurunan  

  variable dependen  

x : Varibel independen (keberagamaan) subjek pada variabel  

  independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 

3. Uji Regresi Linear Sederhana (Uji – T) 

Tingkat signifikansi 5% atau 0,05 artinya resiko salah dalam 

mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).97 Untuk 

melakukan uji hipotesis ada beberapa ketentuan yaitu merumuskan 

hipotesis nol (Ho) dan harus disertai dengan alternatif (Ha) seperti 

berikut:  

a. Ho: β = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keberagamaan terhadap perilaku altruistik mahasiswa; 

b. Ha: β ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara keberagamaan 

terhadap perilaku altruistik mahasiswa.  

 

Kriteria uji yang digunakan untuk dua pihak yaitu:  

a. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel  

- Diterima Ho jika t hitung – t tabel < t hitung < t tabel  

- Ditolak Ha jika t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel 

b. Berdasarkan p-value 

- Terima Ho jika p-value > α  

- Tolak Ho jika p-value < α 

Y = α + bx 
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4. Koefisien Determinasi Regresi  

Setelah menghitung hasil koefisien kolerasi dan regresi dan sudah 

menguji signifikansi dan hasilnya signifikan. Maka langkah selanjutnya 

untuk mengetahui besar pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) 

digunakan instrumen koefisien determinasi regresi. Untuk mengetahui 

koefisien determinasi regresi datanya diambil dari hasil atau output dari 

regresi linier sederhana yang berbentuk kolom Model Summary, dari 

aplikasi IBM SPSS Statistics 21 for Windows.  

Langkah selanjutnya perlu menentukan koefisien determinasi karena 

nilai r hanya menyatakan erat tidaknya suatu hubungan. Untuk 

mendapatkan penjelasan seberapa besar presentase perubahan pada 

variabel Y yang dijelaskan oleh variabel X, melalui hubungan linier 

antara X dan Y. Dan ini dapat dijelaskan oleh koefisien determinasi. 

Dengan rumus sebagai berikut (Octavia, 2016): 

 

 

 

 

Dalam menginterpretasikannya biasanya R2 ini dinyatakan dalam 

persentase maka:  R2 x 100%, Sehingga koefisien determinasi 

menyatakan seberapa besar persentase perubahan-perubahan pada 

variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X melalui hubungan 

liniernya.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 = r2  
dimana R kuadrat = Koefisien Determinaso 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

A. Anggaran Penelitian  

Tabel Anggaran Penelitian 

Honor Honor/ Jam (Rp.)

Waktu 

(Jam/ 

Minggu)

Minggu
Honor Total Tahun 

(Rp.)

Ketua Peneliti 16500 3 20 990.000Rp                       

Anggota 1 11250 3 20 675.000Rp                       

Anggota 2 11250 3 20 675.000Rp                       

Anggota 3 11250 3 20 675.000Rp                       

3.015.000Rp                  

Material
Justifikasi 

Pembelian 
Kuanttas

Harga Satuan 

(Rp.)

Honor Total Tahun 

(Rp.)

Makan dan Snack 8 30.000Rp            240.000Rp                       

Penggandaan proposal 145 150Rp                 21.750Rp                         

Penjilidan Proposal 4 15.000Rp            60.000Rp                         

Pembelian Flashdisk 2 150.000Rp          300.000Rp                       

Pembelian Buku Referensi 10 250.000Rp          2.500.000Rp                    

Biaya Pemakaian Internet 6 300.000Rp          1.800.000Rp                    

Biaya Seminar dan 

Publikasi Ilmiah
2 750.000Rp          1.500.000Rp                    

Makan Tim 4 300.000Rp          1.200.000Rp                    

Uang Makan dan Snack 25 25.000Rp            625.000Rp                       

Pembelaian Kertas 2 50.000Rp            100.000Rp                       

Pembelian Tinta Printer 4 35.000Rp            140.000Rp                       

Penggandaan Laporan 

Peneltian
400 150Rp                 60.000Rp                         

Penjilidan Laporan 

Penelitian
4 35.000Rp            140.000Rp                       

8.686.750Rp                  

Material
Justifikasi 

Perjalanan
Kuantitas

Harga Satuan 

(Rp.)

Honor Total Tahun 

(Rp.)

Transportasi dalam kota 

Jakarta
Pemakalah 2 250.000Rp          500.000Rp                       

Transportasi dan 

Akomodasi
Seminar Nasional 2 1.400.000Rp       2.800.000Rp                    

3.300.000Rp                  

15.001.750Rp               Total Anggaran Yang Diperlukan Seluruhnya (Rp.)

1. Honorarium 

Subtotal (Rp.)

2. Pembelian Barang Habis Pakai

Subtotal (Rp.)

3. Perjalanan

Subtotal (Rp.)

Pembuatan 

Proposaldan 

rencana kerja

Keperluan kegiatan 

penelitian

Desiminasi dan 

Publikasi

Penyusunan 

Laporan Akhir
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B. Jadwal Penelitian  

Tabel Jadwal Penelitian  

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan penelitian

2 Penyunan instrumen 

3 Validasi instrumen 

4 Pengumpulan data lapangan 

5 Pengolahan data

6 Analisis data

7 Laporan penelitian

No Tahapan Penelitian
Tahun 2020 (dalam bulan)
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