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Pada dasarnya manusia mempunyai sifat yang baik dan benar tinggal
bagaimana lingkungan sekitar membentuk sifat itu sendiri. Kemampuan seseorang
untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhur
serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku. Salah satu hal
yang penting yang harus diperhatikan dalam agama adalah Kematangan dalam
beragama, karena keberagamaan yang matang pada individu akan membawa
individu itu pada suatu keyakinan bahwa selain berhubungan baik dengan
Tuhannya dia juga harus berhubungan baik dengan orang lain dan lingkungannya.
Melihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini, perilaku menolong dan semangat
kekeluargaan sudah hampir hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Kebanyakan
orang sudah mulai tidak peduli terhadap apa yang terjadi dilingkungannya.
Seseorang yang memiliki agama yang matang adalah mampu memahami,
menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam
kehidupan sehari-hari. Sedangkan perilaku altruistik adalah tindakan sukarela
yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan apapun dengan menyampingkan kepentingan pribadi.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat dan hubungan
kematangan beragama dengan perilaku altruistik Mahasiswa Fakultas Psikologi
Angkatan 2012 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian
dilaksanakan di Fakultas Psikologi angkatan 2012 UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, dengan jumlah populasi 215 mahasiswa dan jumlah sampel 54
mahasiswa, pengambilan sampel menggunakan Purpossive Sample, yaitu sampel
yang dilakukan karena adanya tujuan tertentu, data pendukung dalam penelitian
ini diperoleh melalui observasi dan angket. Metode analisis data dilakukan dengan
teknik korelasi Product Moment Karl Pearson dengan menggunakan bantuan
SPSS 16.0 for windows.
Hasil dari analisis menunjukkan tingkat kematangan beragama dan
perilaku altruistik mahasiswa pada kategori tinggi dengan prosentase 94,44%
untuk kematangan beragama dan 92,59% untuk perilaku altruistik. Berdasarkan
hasil analisis data dengan menggunakan korelasi product moment didapatkan hasil
rxy = 0,587 dan sig = 0,000 sig <0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan positif antara kematangan beragama dengan perilaku altruistik.

