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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Lembaga 

1. Sejarah Singkat 

SMA Abdul Wahid Hasyim didirikan pada tahun 1975 dan berada di 

bawah naungan Yayasan Hasyim Asy’ari Tebuireng. Sejak awal berdirinya 

sampai sekarang SMA A. Wahid Hasyim Sekolah ini telah melahirkan ribuan 

alumni yang tersebar di seluruh tanah air dengan berbagai profesi mulai birokrat, 

legislatif, pengusaha, serta ulama.   

 Berbagai prestasi telah diraih sekolah ini, baik tingkat lokal maupun 

regional. Berbagai usaha telah dilakukan untuk terus meningkatkan prestasi siswa 

baik akademik maupun non akademik, di antaranya pelatihan metode Quantun 

untuk para guru, bimbingan intensif untuk siswa serta pembentukan TOS (Tim 

Olimpiade Sekolah) untuk berbagai lomba.  

2. Visi dan Misi  

 SMA. A. Wahid Hasyim mempunyai nilai-nilai yang dianut yaitu: Ikhlas 

(Sincerity), Jujur (Honesty), Tanggung Jawab (Responsibility), Kerja Keras (Hard 

work), dan Toleransi (Tolerant). 

Visi dari SMA A. Wahid Hasyim adalah terwujudnya lembaga pendidikan 

berkualitas penghasil siswa yang Islami, berprestasi dan mandiri. 
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Misi:  

1. Membuat sistem manajemen sekolah yang berstandar internasional.  

2. Membuat sekolah sebagai lembaga dakwah berbasis pendidikan.  

3. Membuat standar operasional prosedur lingkungan yang tertib, bersih, 

sehat, indah dan nyaman di lingkungan pesantren.  

4. Membuat jamiman kualitas (standar lulusan) 

5. Menanamkan kesadaran beribadah kepada siswa. 

6. Melaksanakan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Meningkatkan prestasi akademik maupun non akdemik. 

8. Membekali siswa dengan kecakapan hidup.  

 

B. Uji Validitas dan Reabilitas 

Berdasarkan hasil uji validitas skala helping behavior yang dilakukan dengan 

bantuan komputer  SPSS (Statistical Package for Social Science)  versi 20.0 for 

windows diperoleh hasil bahwasanya dari 20 aitem, ada 3 aitem yang gugur 

dengan nilai 0.215, 0.142, 0.261 dengan ketentuan validitas ideal adalah >0,3. 

Dari skala helping behavior yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara 

0,272 sampai 0.553 

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada 20 aitem skala helping behavior dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS  (Statistical Package for Social 

Science)  versi 20.0 for windows., diperoleh hasil bahwa reabilitas yang diperoleh 

adalah 0.825 yang berarti skala yang digunakan adalah reliabel.  
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C. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data penelitian disajikan untuk mengetahui karakteristik data 

pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi data pokok 

yang disajikan adalah perbandingan rerata empiris dan rerata hipotesis penelitian 

dan distribusi skor perolehan berdasarkan kategori tertentu. Mean (rerata) empiris 

adalah mean yang diperoleh dari respon subjek, sedangkan mean hipotesis adalah 

mean yang diperoleh dari mean yang kemungkinan diperoleh subjek atas jawaban 

skala yang diberikan.  

Langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah membagi skor 

maksimum hipotetik menjadi tiga. Dengan rumus sebagai berikut: 

X < M – 1. SD = Rendah 

M – 1. SD = X < M + 1. SD = Sedang 

M + 1. SD = X = Tinggi 

 

1. Gambaran Umum Perilaku Menolong Pada Siswa SMA A. Wahid 

Hasyim 

Untuk kategori skor perilaku menolong pada siswa SMA A. Wahid 

Hasyim, skor kategori tinggi adalah kisaran antara 6-7 , skor kategori sedang 

adalah 3-5 dan skor kategori rendah berkisar antara 1-2. dengan kategori tersebut 

maka tergambar proposisi sample penelitian terhadap tingkat perilaku menolong 

pada siswa SMA A. Wahid Hasyim adalah sebagai berikut: 
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Tabel.  2 

Kategori Skor Variabel Perilaku Menolong Pada Siswa SMA A. Wahid 

Hasyim 

 

Kategori Skor Jumlah Presentase 

Tinggi 7 - 6 109 66.46% 

Sedang 5 - 3 52 31.70% 

Rendah 2 - 1 3 1.82% 

Total 164 100% 

 

Dari tabel  di atas tergambar bahwa ada 109 orang siswa atau sekitar 66.46% yang 

mempunyai tingkat perilaku menolong yang tingggi. 52 orang siswa atau 31.70% 

mempunyai tingkat perilaku menolong sedang, serta 3 orang siswa atau 1.82% 

mempunyai tingkat perilaku menolong rendah 

. 

2. Gambaran Perilaku Menolong Terhadap Perempuan Muslim 

Untuk kategori skor perilaku menolong pada perempuan muslim, skor 

kategori tinggi adalah kisaran antara 6-7 , skor kategori sedang adalah 3-5 dan 

skor kategori rendah berkisar antara 1-2. dengan kategori tersebut maka tergambar 

proposisi sample penelitian untuk tingkat perilaku menolong terhadap perempuan 

muslim pada siswa SMA A. Wahid Hasyim adalah sebagai berikut: 

Tabel.  3 

Kategori Skor Variabel Perilaku Menolong Terhadap Perempuan Muslim 

 

Kategori Skor Jumlah Presentase 

Tinggi 7 - 6 26 65% 

Sedang 5 - 3 13 32.5% 

Rendah 2 - 1 1 2.5% 

Total 40 100% 

 

Dari tabel  di atas tergambar bahwa ada 26 orang siswa atau sekitar 65% 

yang mempunyai tingkat perilaku menolong terhadap perempuan muslim yang 

tingggi. 13 orang siswa atau 32.5% mempunyai perilaku menolong terhadap 
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perempuan muslim sedang, serta 1 orang siswa atau 2.5% mempunyai tingkat 

perilaku menolong pada perempuan muslim rendah. 

 

3. Gambaran Perilaku Menolong Terhadap Laki-laki Muslim 

Untuk kategori skor perilaku menolong pada laki-laki muslim, skor 

kategori tinggi adalah kisaran antara 6-7 , skor kategori sedang adalah 3-5 dan 

skor kategori rendah berkisar antara 1-2. dengan kategori tersebut maka tergambar 

proposisi sample penelitian terhadap perilaku menolong pada laki-laki muslim 

pada siswa SMA A. Wahid Hasyim adalah sebagai berikut: 

Tabel.  4 

Kategori Skor Variabel Perilaku Menolong Terhadap Laki-laki Muslim 

 

Kategori Skor Jumlah Presentase 

Tinggi 7 - 6 23 53.48% 

Sedang 5 - 3 19 44.18% 

Rendah 2 - 1 1 2.32% 

Total 43 100% 

 

 

Dari tabel  di atas tergambar bahwa ada 23 orang siswa atau sekitar 

53.48% yang mempunyai tingkat perilaku menolong terhadap laki-laki muslim 

yang tingggi. 19 orang siswa atau 44.18% mempunyai tingkat perilaku menolong 

terhadap laki-laki muslim sedang, serta 1 orang siswa atau 2.32% mempunyai 

tingkat perilaku menolong terhadap laki-laki muslim rendah. 

4. Gambaran Perilaku Menolong Terhadap Perempuan Non Muslim 

 

Untuk kategori skor perilaku menolong pada perempuan non muslim, skor 

kategori tinggi adalah kisaran antara 6-7 , skor kategori sedang adalah 3-5 dan 

skor kategori rendah berkisar antara 1-2. dengan kategori tersebut maka tergambar 
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proposisi sample penelitian untuk tingkat perilaku menolong terhadap perempuan 

non muslim pada siswa SMA A. Wahid Hasyim adalah sebagai berikut: 

Tabel.  5 

Kategori Skor Variabel Perilaku Menolong Terhadap Perempuan Non 

Muslim 

 

Kategori Skor Jumlah Presentase 

Tinggi 7 - 6 30 71.42% 

Sedang 5 - 3 11 26.19% 

Rendah 2 - 1 1 2.38% 

Total 42 100% 

 

 

Dari tabel  di atas tergambar bahwa ada 30 orang siswa atau sekitar 

71.42% yang mempunyai tingkat kecenderungan perilaku menolong terhadap 

perempuan non muslim yang tingggi. 11 orang siswa atau 26.19% mempunyai 

tingkat kecenderungan perilaku menolong terhadap perempuan non muslim 

sedang, serta 1 orang siswa atau 2.38% mempunyai tingkat kecenderungan 

perilaku menolong pada perempuan non muslim rendah. 

5. Gambaran Perilaku Menolong Terhadap Laki-laki Non Muslim 

 

Untuk kategori skor kecenderungan perilaku menolong pada laki-laki non 

muslim, skor kategori tinggi adalah kisaran antara 6-7 , skor kategori sedang 

adalah 3-5 dan skor kategori rendah berkisar antara 1-2. dengan kategori tersebut 

maka tergambar proposisi sample penelitian untuk tingkat kecenderungan perilaku 

menolong terhadap laki-laki non muslim pada siswa SMA A. Wahid Hasyim 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 6 

Kategori Skor Variabel Perilaku Menolong Terhadap Laki-Laki non Muslim  
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Kategori Skor Jumlah Presentase 

Tinggi 7 - 6 30 76.92% 

Sedang 5 - 3 9 23.07% 

Rendah 2 - 1 0 0% 

Total 39 100% 

 

Dari tabel  di atas tergambar bahwa ada 30 orang siswa atau sekitar 

76.92% yang mempunyai tingkat kecenderungan perilaku menolong terhadap 

laki-laki non muslim yang tingggi. 9 orang siswa atau 23.07% mempunyai tingkat 

kecenderungan perilaku menolong terhadap laki-laki non muslim sedang, serta tak 

ada seorang pun siswa atau 0.00% mempunyai tingkat kecenderungan perilaku 

menolong terhadap laki-laki non muslim rendah. 

 

D. Uji Hipotesa 

Untuk melihat perbedaan seluruh kelompok maka di lakukan uji F dengan 

menggunakan Anova, hasilnya ditemukan nilai F=2.759 P= 0.044 (P < 0.01 = 

Sangat Signifikan). Dengan demikian bahwa, ada perbedaan kecenderungan 

perilaku menolong pada target perempuan muslim, laki-laki muslim, perempuan 

non muslim, dan laki-laki non muslim. Dengan demikian Hipotesa perbedaan 

kecenderungan perilaku menolong pada perempuan muslim, laki-laki muslim, 

perempuan non muslim, dan laki-laki non muslim diterima 

 

1. Hasil Perbedaan Perilaku Menolong Perempuan Muslim dengan Laki-laki 

Muslim 
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Dari pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap perempuan muslim dan 

laki-laki muslim maka di temukan Mean kecenderungan perilaku menolong 

terhadap perempuan muslim = 5.78 sedangkan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap laki-laki muslim Mean = 5.56 s 

Perbedaan kecenderungan perilaku menolong ini tidak terlihat pada 

perempuan muslim dan laki-laki muslim dengan selisih rerata (mean) sebesar 

0.217 dan signifikansi 0.397 yang berarti tidak signifikan,hal tersebut 

menunjukkan tidak adanya perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap 

perempuam muslim dan laki-laki muslim. Dengan demikian  hipotesis pertama 

pada penelitian ini apakah ada perbedaan perilaku menolong terhadap perempuam 

muslim dan laki-muslim tidak diterima. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan rerataa mean tercantum sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 7  

 

Hasil Uji rerata Perbedaan Menolong terhadap Perempuan Muslim dan 

Laki-laki Muslim 

 

Kelompok Mean Jml Subyek (N) Selisih Mean p 

Perempuan 

Muslim 
5.78 40 

0.217 p = 0.397 

Laki-laki Muslim 5.56 43 

 

 

2. Hasil Perbedaan Perilaku Menolong Terhadap Laki-laki Muslim Dengan 

Perempuan Non Muslim 
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 Untuk menguji hiopotesis perbedaan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap laki-laki muslim dan perempuan non muslim ditemukan bahwa 

kecenderungan perilaku menolong terhadap laki-laki muslim lebih rendah (dengan 

mean = 5.56) daripada perempuan non muslim  (mean =5.88) dengan selisih 

rerata (mean) -0.323 serta signifikansi 0.202. Hal ini menunjukkan tidak ada 

perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap laki-laki muslim dan 

perempuan non muslim. Dengan demikian  hipotesis pada penelitian ini Ada 

perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap laki-laki muslim dan 

perempuan non muslim tidak diterima. 

Tabel 8  

Hasil Uji rerata Perbedaan Menolong terhadap Laki-laki Muslim dan 

Perempuan Non Muslim 

 

 

Kelompok Mean Jml Subyek (N) Selisih Mean p 

Laki-laki Muslim 5.56 43 

-0.323 p = 0.202 Perempuan Non 

Muslim 
5.88 42 

 

3. Hasil Perbedaan Perilaku Menolong Terhadap Perempuan Non Muslim  

Dengan Laki-laki Non Muslim 

 Untuk menguji hiopotesis perbedaan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap perempuan non muslim dengan laki-laki non muslim ditemukan bahwa 

kecenderungan perilaku menolong terhadap perempuan non muslim lebih rendah 

(dengan mean = 5.88) daripada laki-laku non muslim  (mean =6.28) dengan 

selisih rerata  -0.401 serta signifikansi 0.122. Hal ini menunjukkan tidak ada 

perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap perempuan non muslim 
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dengan laki-laki non muslim. Dengan demikian  hipotesis pada penelitian ini Ada 

perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap perempuan non muslim 

dan laki-laki non muslim tidak diterima. 

Tabel 9 

Hasil Uji rerata Perbedaan Menolong terhadap Perempuan Non Muslim dan 

Laki-laki Non Muslim 

 

 

Kelompok Mean Jml Subyek (N) Selisih Mean p 

Perempuan Non 

Muslim 
5.88 42 

0.122 p = 0.122 
Laki-laki Non 

Muslim 
6.28 39 

 

4. Hasil Perbedaan Perilaku Menolong Terhadap Laki-laki Non Muslim  

Dengan Perempuan Muslim 

 Untuk menguji hiopotesis perbedaan kecenderungan perilaku menolong 

antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslim ditemukan bahwa laki-laki 

non muslim lebih tinggi (dengan mean = 6.28) daripada perempuan muslim  

(mean = 5.78) dengan selisih rerata (mean) 0.507 serta signifikansi 0.054. Hal ini 

menunjukkan ada kesamaan kecenderungan perilaku menolong terhadap 

perempuan non muslim dengan laki-laki non muslim. Dengan demikian  hipotesis 

pada penelitian ini Ada perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap 

laki-laki non muslim dengan perempuan muslim tidak diterima. 

 

Tabel 10 

 

Hasil Uji rerata Perbedaan Menolong terhadap Laki-laki Non Muslim dan 

Perempuan Muslim 
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Kelompok Mean Jml Subyek (N) Selisih Mean p 

Laki-laki Muslim 6.28 39 

0.507 p = 0.054 Perempuan Non 

Muslim 
5.78 40 

 

5. Hasil Perbedaan Perilaku Menolong Terhadap Perempuan Muslim  

Dengan Perempuan Non Muslim 

 Untuk menguji hiopotesis perbedaan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap perempuan muslim dengan perempuan non muslim ditemukan bahwa 

perempuan muslim lebih rendah (dengan mean = 5.78) daripada perempuan non 

muslim  (mean = 5.88) dengan selisih rerata (mean) -0.106 serta signifikansi 

0.680. Hal ini menunjukkan ada kesamaan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap perempuan muslim dengan perempuan non muslim. Dengan demikian  

hipotesis pada penelitian ini Ada perbedaan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap perempuan muslim dengan perempuan non muslim ditolak. 

Tabel 11 

Hasil Uji rerata Perbedaan Menolong terhadap Perempuan Muslim dan 

Perempuan Non Muslim 

 

 

Kelompok Mean Jml Subyek (N) Selisih Mean p 

Perempuan 

Muslim 
5.78 40 

-0.106 p = 0.680 
Perempuan Non 

Muslim 
5.88 42 

 

6. Hasil Perbedaan Perilaku Menolong Terhadap Laki-laki Muslim  Dengan 

Laki-laki Non Muslim 
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 Untuk menguji hiopotesis perbedaan kecenderungan perilaku menolong 

terhadap laki-laki muslim dengan laki-laki non muslim ditemukan bahwa laki-laki 

muslim lebih rendah (dengan mean = 5.56) daripada laki-laki non muslim  (mean 

= 6.28) dengan selisih rerata (mean) -0.724 serta signifikansi 0.005. Hal ini 

menunjukkan ada perbedaaan kecenderungan perilaku menolong terhadap laki-

laki muslim dengan laki-laki non muslim. Dengan demikian  hipotesis pada 

penelitian ini Ada perbedaan kecenderungan perilaku menolong terhadap 

perempuan muslim dengan perempuan non muslim diterima. 

Tabel 12 

Hasil Uji rerata Perbedaan Menolong terhadap Laki-laki Muslim dan Laki-

laki Non Muslim 

 

 

Kelompok Mean Jml Subyek (N) Selisih Mean p 

Laki-laki Muslim 5.56 43 

-0.724 p = 0.005 Laki-laki Non 

Muslim 
6.28 39 

 

E. Pembahasan 

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA A. 

Wahid Hasyim Tebuireng yang menjadi sampel penelitian memiliki perilaku 

menolong yang positif terhadap orang lain. Hal ini terlihat dari tingginya rerata 

skor yang  diperoleh oleh subyek yaitu 66.46%.  Keinginan untuk menolong orang 

lain yang dimiliki oleh subyek penelitian juga menyebar secara merata,  baik 

terhadap orang yang berasal kelompok agama yang sama maupun kelompok 

agama yang berbeda dengan subyek, juga tidak membedakan jenis kelamin dari 

target yang akan ditolong. 
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Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

sangat tipis dalam perilaku menolong terhadap perempuan dan laki-laki, baik 

yang berada dalam in-group ataupun yang merupakan out group nya. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Latane dan Rodin,1969 (dalam 

Hogg, M.A., & Vaugan, G.M. ,2005:552) menyatakan bahwa perbedaan jenis 

kelamin tidak berpengaruh terhadap kecepatan reaksi dalam perilaku menolong. 

Hampir tidak adanya perbedaan pada perilaku menolong siswa terhadap laki-laki 

dan perempuan menunjukkan siswa akan menolong siapapun yang memerlukan 

bantuan mereka tanpa membedakan jenis kelaminnya, seperti yang diungkapkan 

oleh siswa “sesama manusia kita harus peduli kapanpun dan dimanapun.” 

Adanya perbedaan yang sangat tipis pada perilaku menolong  dalam 

masing-masing kelompok pada penelitian ini dikarenakan subjek memiliki 

keinginan menolong yang tinggi. Mayoritas siswa yang menjadi subyek penelitian 

memiliki perilaku menolong (helping behavior) yang tinggi, hal ini berpengaruh 

pada keinginan subyek untuk menolong orang lain. Tingginya perilaku menolong 

pada siswa disebabkan karena memiliki rasa percaya kepada orang lain 

(interpersonal trust). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cadenhead & Richman, 1996 (dalam Baron & Byrne, 2005:115) yang 

menyatakan bahwa individu yang memiliki rasa percaya pada orang lain 

(interpersonal trust) yang tinggi memiliki keinginan untuk menolong yang tinggi 

dibanding orang-orang yang cenderung tidak mempercayai orang lain. Dari hasil 

penelitian, subjek memiliki keinginan yang tinggi untuk menolong orang lain 
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meskipun orang tersebut adalah orang asing, yang diketahui dari hasil angket yang 

telah diberikan pada siswa.  

Selain itu juga terdapat hasil perbedaan yang sedikit menonjol dalam 

kecenderungan perilaku menolong pada kelompok laki-laki muslim dan laki-laki 

non muslim, yang terungkap dalam skenario yang diberikan saat penelitian. Salah 

satu penyebab dalam hasil penelitian ini adalah adanya faktor situasional yang 

terjadi pada diri subyek. Dalam skenerio  penelitian menunjukkan bahwa adanya 

orang yang kehilangan dompet akan membuat iba siapapun. Situasi ini akan 

memicu reaksi untuk menolong. Reaksi ini menurut Schwartz & Gottlieb (1980)  

adalah wajar karena reaksi menolong akan muncul jika berada suasana atau situasi 

sangat jelas membutuhkan pertolongan,  misalnya kecelakaan lalu lintas atau 

kebakaran. Situasi ini bisa bertambah jika ada permintaan yang jelas dari target 

untuk ditolong (Taylor,dkk, 2009:481)   

Faktor situasional yang terjadi pada diri subyek dapat memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kecenderungan perilaku menolong yang dimiliki 

oleh subyek, karena faktor situasional dapat berupa banyak hal seperti kehadiran 

orang lain, atribusi terhadap korban,  desakan waktu, dan lain sebagainya. 

Seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain bila ia 

mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah diluar kendali korban 

(Weiner, 1980 dalam Sarwono, 2009:133), selain itu orang yang sibuk dan 

tergesa-gesa cenderung tidak menolong, sedangkan orang yang punya waktu 

luang lebih besar kemungkinannya untuk memberikan pertolongan kepada orang 

yang memerlukannya. 
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Kesimpulan pengaruh faktor situasional dapat berpengaruh pada 

kecenderungan menolong ini juga diperkuat dari hasil jawaban siswa pada narasi 

yang telah diberikan saat penelitian, yang menunjukkan bahwa siswa mempunyai 

keinginan untuk menolong saat situainya memungkinkan untuk menolong orang 

lain, seperti “karena saya ingin menolong tapi saya ragu dia orang baik apa 

tidak”, “karena kalo jam 12 itu waktunya sholat, sedangkan kita harus 

mendahulukan sholat”  

Selain adanya faktor situasional, hampir tidak adanya perbedaan 

kecenderungan menolong terhadap muslim dan non muslim juga dipengaruhi oleh 

norma ajaran agama yang diperoleh siswa di lingkungan dimana mereka tinggal, 

yang mengajarkan bahwa menolong tidak memandang perbedaan, hal ini 

dipertegas oleh ungkapan siswa “menolong karena bagaimanapun juga kita harus 

menolong antar manusia, antar agama, dan agama bukan satu-satunya patokan 

buat kita tidak mau menolong seseorang yang membutuhkan kita”. 

Empati juga memiliki andil dalam kecenderungan perilaku menolong 

seseorang, karena seseorang yang memiliki empati dapat merasakan dan 

memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, hal ini dipertegas oleh ungkapan 

siswa, “karena saya jg tau kalo dlm keadaan seperti itu rasanya seperti apa, tp 

saya akan membantunya sebisa mungkin”. Komponen afektif dari empati juga 

melibatkan simpati, yaitu tidak hanya merasakan penderitaan orang lain, tetapi 

juga perhatian dan melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan tersebut 

(Baron, Byrne, & Branscombe, 2006 dalam skripsi Doris Eva Lina,2010). 

Perpaduan antara empati dan simpati inilah yang dapat menjadi dorongan bagi 



73 
 

seseorang untuk menolong orang lain yang tengah membutuhkan pertolongan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang mempunyai rasa empati dan simpati 

yang tinggi maka akan cenderung mempunyai keinginan menolong yang tinggi 

pula. 

Berbeda dengan kelompok yang lainnya, pada kelompok laki-laki muslim 

dan laki-laki non muslim ditemukan adanya perbedaan yang sedikit menonjol 

terhadap kecenderungan perilaku menolong. Perbedaan yang ada adalah 

kecenderungan perilaku menolong terhadap laki-laki non muslim lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki muslim. Hal ini dapat disebabkan karena motivasi 

subjek yang ingin menunjukkan identitas agamanya pada out group nya. Motif 

yang mendasari perilaku tersebut dapat berupa perasaan ingin diakui oleh out 

group nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ungkapan yang diberikan oleh siswa 

“karena kita umat Islam wajib menolong sesama walaupun orang yang kita 

tolong berbeda adat istiadat ataupun agama seperti yang pernah dikatakan 

pepatah "tolonglah seseorang selagi kamu bisa menolongnya." Dengan tingginya 

keinginan untuk menolong orang diluar group nya juga dapat menepis anggapan 

akan tingginya prasangka agama yang merebak dikalangan masyarakat.  

Hal ini menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku menolong itu 

dipengaruhi oleh perpaduan faktor situasional seperti atribusi terhadap korban, 

desakan waktu, ataupun pengorbanan yang harus di keluarkan serta faktor 

personal yang ada pada diri target seperti peranan gender. Ketika seseorang 

penolong merasa yakin dan mengatribusikan bahwa orang lain membutuhkan 



74 
 

sebuah pertolongan darinya dan sedang mempunyai waktu yang luang maka akan 

memunculkan perilaku menolong pada orang lain tersebut, dan sebaliknya. 

 


