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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

1. Orientasi Kancah 

a. Sejarah Unit Donor Darah PMI Kota Palembang 

Tahun 1969 PMI Kota Palembang menugaskan tenaga sukarela PMI 

Kota Palembang untuk mengikuti Pelatihan Asisten Transfusi Darah 

Angkatan I di Dinas Transfusi Darah Pusat Jalan Kramat Raya Jakarta 

selama 6 bulan atas nama Kms. Soleh Hs & Siti Khadijah yang selanjutnya 

dipekerjakan sebagai karyawan UTDC PMI Kota Palembang. 

Tahun 1970 mengingat hubungan Transportasi antara RSUP 

Palembang dan PMI Kota Palembang jaraknya jauh maka tidak 

memungkinkan untuk didirikan UTDC di PMI Kota Palembang, untuk 

mengatasi hal tersebut diadakanlah pendekatan/pembicaraan dengan pihak 

RSUP Palembang Pimpinan Dr. H. Irsan Rajamin agar dapat memfasilitasi 

pemberian tempat untuk Pelayanan Transfusi Darah dan Donor Darah. 

Dari hasil pembicaraan tersebut didapatkan fasilitas penggunaan tempat di 

Laboratorium penyakit dalam RSUP.1 

 

 

                                                           
1Arsip dokumentasi PMI Palembang. 
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b. Syarat dan Panduan Donor Darah 

Donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk 

maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. 

Semua orang dapat menjadi donor darah jika memenuhi persyaratan yang 

berlaku. Syarat-syarat Untuk Menjadi Donor Darah diantaranya sehat jasmani 

dan rohani, Usia 17 sampai dengan 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, 

tekanan darah memenuhi syarat, interval donor minimal 12 minggu atau 3 

bulan sejak donor darah sebelumnya (maksimal 5 kali dalam 2 tahun). 

Pendonor  tidak boleh menyumbangkan darah jika mempunyai penyakit 

jantung dan paru paru, menderita kanker, menderita tekanan dara tinggi 

(hipertensi), menderita kencing manis (diabetes militus), memiliki 

kecenderungan perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita 

epilepsi, penyakit hepatitis B atau C, mengidap sifilis, ketergantungan 

Narkoba, kecanduan Minuman Beralkohol , mengidap atau beresiko tinggi 

terhadap HIV/AIDS, dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah 

karena alasan kesehatan. 

Demi menjaga kesehatan dan keamanan darah, individu yang antara lain 

memiliki kondisi seperti alkoholik, penyakit hepatitis, diabetes militus, 

epilepsi, atau kelompok masyarakat risiko tinggi mendapatkan AIDS serta 

mengalami sakit seperti demam atau influensa; baru saja dicabut giginya 

kurang dari tiga hari; pernah menerima transfusi kurang dari setahun; begitu 
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juga untuk yang belum setahun menato, menindik, atau akupunktur; hamil; 

atau sedang menyusui untuk sementara waktu tidak dapat menjadi donor.2 

 

2. Persiapan Penelitian 

a. Persiapan administrasi 

Setelah menyusun materi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema 

penelitian, peneliti melakukan persiapan administrasi dengan mengurus 

surat izin riset. Surat izin diawali dengan pengantar riset dari  Dekan 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang 

dengan nomor: In.03/III.01/1237/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 26 

September 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera 

Selatan Up. Ka. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 

Sumatera Selatan. Kemudian surat ini mendapat surat balasan dari Badan 

Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan nomor: 

070/427/Balitbangnovda.Sekr/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 3 

Oktober 2014. Selanjutnya surat tersebut ditembuskan kepada kepala PMI 

Kota Palembang. Setelah kepala UDD PMI kota Palembang menerima 

surat tembusan, menurut prosedur administrasi di Unit Donor Darah PMI 

Kota Palembang, pihak UDD meminta surat yang langsung ditujukan 

kepada kepala UDD PMI kota Palembang. Peneliti kemudian membuat 

                                                           
2http://www.pmisumsel.or.id/index.php/donor-darah/syarat-donor-darah. Akses: Oktober 

2014. 
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surat permohonan izin dari fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

dengan nomor: In.03/ III.I/PP.01/1476/2014 yang ditujukan kepada Ketua 

Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Setelah mendapatkan izin dari 

pihak Unit Donor Darah PMI kota Palembang, peneliti mulai melakukan 

kegiatan penelitian dan pengambilan data pada tanggal 7 Oktober sampai 

18 Oktober 2014.    

b. Persiapan Alat Ukur 

Persiapan alat ukur yang dilakukan peneliti berupa penyusunan alat 

ukur yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian. Alat ukur 

yang digunakan untuk memperoleh data mengenai variabel Skala perilaku 

prososial dengan mengacu pada aspek-aspek perilaku prososial yang 

dikemukakan oleh Wispe, yaitu simpati, kerjasama, menyumbangkan, 

membantu, dan altruisme. Aspek tersebut kemudian di kembangkan 

menjadi 66 item yang terdiri dari 33 item favorable dan 33 item 

unfavorable. 

Selanjutnya penulis juga membuat alat ukur spiritualitas dengan 

mengacu pada aspek-aspek spiritualitas menurut Delaney yang 

menyebutkan spiritualitas terbagi dalam tiga aspek antara lain Self-

Discovery (penemuan diri), Relationships (hubungan) dan Eco-awareness 

(Kesadaran Ekologi). Aspek tersebut kemudian di kembangkan menjadi 60 

item yang terdiri dari 30 item favorable dan 30 item  unfavorable.  
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data melalui media skala perilaku prososial pada 

pendonor darah dan skala spiritualitas ini dilakukan dengan melakukan 

dua kali pengambilan data pertama uji coba skala atau yang sering disebut 

dengan try out (TO), kedua yaitu pengambilan data penelitian. Penulis 

menggunakan uji coba skala dengan alasan penulis membuat sendiri alat 

ukur dari kedua variabel sesuai dengan pendapat Arikunto ada dua jenis 

alat ukur yang pertama disusun oleh peneliti sendiri, dan jenis kedua 

adalah alat ukur yang sudah terstandar. Jika peneliti menggunakan alat 

ukur terstandar maka tidak terlalu dituntut untuk mengadakan uji coba, 

sedangkan peneliti yang menggunakan alat ukur yang disusun sendiri tidak 

dapat melepaskan diri dari tanggung jawab mencobakan instrumennya 

agar apabila digunakan untuk pengumpulan data, alat ukur tersebut sudah 

layak.3  

Adapun subjek uji coba dan  subjek penelitian yaitu pendonor darah 

rutin di UDD PMI kota Palembang yang berjumlah 280. Subjek uji coba 

sebanyak 81 dan subjek penelitian sebanyak 144.  Adapun pelaksanaan uji 

coba pada tanggal 7 Oktober 2014 dan pelaksanaan  penelitian dimulai 

pada tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan  18 Oktober 2014. Skala uji 

coba diberikan kepada  81 subjek uji coba dan skala penelitian diberikan 

kepada 144 subjek penelitian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. 

                                                           
3Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 164. 
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Skala ini penulis buat dalam bentuk buku yang termuat didalamnya skala 

perilaku prososial dan skala spiritualitas. Penyampaian skala dilakukan 

secara langsung oleh peneliti dan dibantu oleh pihak administrasi UDD 

PMI kota Palembang. 

Berikut adalah gambaran tentang validitas dan reliabilitas kedua 

skala setelah uji coba yang di analisis dengan bantuan program SPSS 

version 19  for windows: 

1. Uji Validitas skala dan seleksi item 

Seleksi item dalam penelitian menggunakan parameter indeks daya 

beda item, yang diperoleh dari korelasi antara masing masing item dengan 

skor total item, sehingga diklasifikasikan menjadi item valid dan item 

gugur. Batas kritis yang digunakan adalah 0,30.4 Jika item memiliki indeks 

daya beda lebih besar dari 0,30 maka item dinyatakan valid sedangkan jika 

item lebih kecil dari 0,30 maka item dinyatakan gugur. Apabila jumlah 

item valid kurang dari 30 item, maka indeks daya beda dapat diturunkan 

menjadi 0,25. Berikut ini adalah tabel yang di dalamnya terdapat item dari 

skala perilaku prososial yang telah dikalsifikasikan menjadi item valid dan 

item gugur: 

 

 

                                                           
4Saifuddin Azwar. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009, hlm. 

103. 
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Tabel 4 
Sebaran Butir Aitem Skala Perilaku Prososial Uji Coba (Try Out) 

 

No 
Aspek Perilaku 

Prososial 
Indikator Perilaku 

Item 
∑ 

Fav Unfav 

1. Simpati 
(Sympathy) 
 
 

Prihatin terhadap 
penderitaan orang lain 

1, 34, 2* 35, 3, 36  
12 

Berbagi rasa sakit dan 
kesedihan 

4, 37*, 5* 38, 6*, 39 

2. 
Kerjasama 
(cooperation) 
 

Mampu bekerja dengan 
orang lain  

7, 40, 8 41, 9*, 42 12 

Mau bekerja dengan 
orang lain 

10, 43*, 
11 

44*, 12, 
45* 

3 
Membantu 
(Helping) 

 

Memberikan bantuan 
kepada orang lain 

13*, 46, 
14* 

47, 15, 
48* 

12 

Mempermudah tujuan 
orang lain 

16*, 49, 
17* 

50, 18, 51 

4. 
Menyumbangkan 
(donating) 
 

Memberikan hadiah 19, 52, 20 
53*, 21, 
54 

12 

Memberikan kontribusi 22, 55, 23 
56, 24, 
57* 

5. 

Altruisme 
(Altruism) 
 

Mendahulukan 
kepentingan orang lain 

25, 58, 26 59*, 27*, 
60* 

18 

Sukarela tanpa pamrih 
28*, 61*, 
29* 

62, 30, 63 

Senang ketika 
menolong 

31, 64, 32 65, 33*, 
66 

Jumlah:    66 

 
  Keterangan: Fav= Favourable; Unfav= Unfavourable 
*item gugur 
 
         Setelah item-item yang gugur tersebut dikeluarkan, maka distribusi sebaran 

item pada skala konsep diri berubah menjadi seperti yang tampak pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 5 
Sebaran Butir Aitem Skala Perilaku Prososial Setelah Uji Coba (Penelitian) 

 

No 
Aspek Perilaku 

Prososial 
Indikator Perilaku 

Item 
∑ 

Fav Unfav 

1. Simpati 
(Sympathy) 
 
 

Prihatin terhadap 
penderitaan orang lain 

1 (1), 34 
(22) 

35 (23), 3 
(2), 36 (24) 

 
8 

Berbagi rasa sakit dan 
kesedihan 

4 (3),  38 (25), 39 
(26)  

2. 
Kerjasama 
(cooperation) 
 

Mampu bekerja dengan 
orang lain  

7  (4), 40 
(27), 8 (5) 

41 (28), 42 
(29)  

8 

Mau bekerja dengan 
orang lain 

10  (6), 11 
(7) 

12  (8) 

3 
Membantu 
(Helping) 

 

Memberikan bantuan 
kepada orang lain 

46  (30) 47  (31), 15 
(9),  

7 

Mempermudah tujuan 
orang lain 

49  (32) 50  (33), 18 
(10), 51 
(34) 

4. 

Menyumbangkan 
(donating) 
 

Memberikan hadiah 
19 (11), 52 
(35), 20 
(12) 

21 (13), 54 
(36) 

10 

Memberikan kontribusi 
22 (14), 55 
(37), 23 
(15) 

56  (38), 24 
(16) 

5. 

Altruisme 
(Altruism) 
 

Mendahulukan 
kepentingan orang lain 

25 (17), 58 
(39), 26  
(18) 

- 
11 

Sukarela tanpa pamrih - 
62 (40), 30 
(19), 63 
(41) 

Senang ketika 
menolong 

31 (20), 64 
(42), 32 
(21) 

65 (43), 66 
(44) 

Jumlah:    44 

 
Ket: F= Favorable. UF= Unfavorable  

  (...)= Nomor baru 
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Untuk skala Spiritualitas setelah dilakukan seleksi item, maka diperoleh 

sebanyak 38 item yang memenuhi batas minimum 0,30 dan dianggap valid atau 

layak digunakan untuk penelitian, sedangkan 22 aitem yang tersisa tidak mencapai 

batas minimum 0,30 dan dinyatakan gugur atau tidak layak digunakan untuk 

penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 6 
Sebaran Butir Aitem Skala Spiritualitas Uji Coba (Try Out) 

 

No. Aspek 
Spiritulitas 

Indikator Perilaku 
Item 

∑ 
Fav Unfav 

1. Self- Discovery 
(penemuan 
diri) 

Memaknai hidup 
1, 31, 2 32, 3, 33 18 

Memiliki tujuan 
4*, 34, 5* 35, 6, 36* 

Upaya pencapaian 
eksistensi 

7*, 37*, 8 38*, 9, 39 

2. Relationships 
(hubungan) 
 

Kedekatan dengan 
Tuhan 

10, 40, 11 41*, 12*, 42* 24 

Keterikatan dengan 
orang lain 

13, 43*, 14 44*, 15, 45* 

Kepedulian terhadap 
sesama 

16, 46, 17 47, 18, 48 

Pengabdian dan 
kasih sayang 

19*, 49, 20 50*, 21, 51 

3. Eco-awareness 
(Kesadaran 
Ekologi) 
 

Keyakinan terhadap 
kebesaran Tuhan 

22, 52, 23 53*, 24, 54* 18 

Penghormatan pada 
dunia 

25*, 55, 26 56*, 27, 57* 

Menyadari hubungan 
dengan makhluk & 
alam 

28, 58*, 29* 59, 30*, 60 

 Jumlah:    60 

Keterangan: Fav= Favourable; Unfav= Unfavourabe 
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Setelah item-item yang gugur tersebut dikeluarkan, maka distribusi sebaran 

item pada skala Spiritualitas berubah menjadi seperti yang tampak pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 7 
Sebaran Butir Aitem Skala Spiritualitas Setelah Uji Coba (Penelitian) 

 

No. Aspek 
Spiritulitas 

Indikator Perilaku 
Item 

∑ 
Fav Unfav 

1. Self- Discovery 
(penemuan 
diri) 

Memaknai hidup 

1 (1), 31 (23), 2 (2) 32 (24), 3 (3), 

33 (25) 

12 

Memiliki tujuan 
34 (26) 35 (27), 6 (4) 

Upaya pencapaian 
eksistensi 

8 (5) 9 (6), 39 (28) 

2. Relationships 
(hubungan) 
 

Kedekatan dengan 
Tuhan 

10 (7), 40 (29), 11 

(8) 
_ 

16 

Keterikatan dengan 
orang lain 

13 (9), 14 (10) 15 (11) 

Kepedulian terhadap 
sesama 

16 (12), 46 (30),17 

(13) 

47 (31), 18 

(14),48 (32) 

Pengabdian dan 
kasih sayang 

49 (33), 20 (15) 21 (16), 51 

(34) 

3. Eco-awareness 
(Kesadaran 
Ekologi) 
 

Keyakinan terhadap 
kebesaran Tuhan 

22 (17), 52 (35), 23 

(18) 

24 (19) 10 

Penghormatan pada 
dunia 

55 (36), 26 (20) 27 (21) 

Menyadari 
hubungan dengan 

28 (22) 59 (37), 60 
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makhluk & alam (38) 

 Jumlah:    38 

Ket: F= Favorable. UF= Unfavorable  
(...)= Nomor baru 

 
                                  

2. Uji Reliabilitas Skala dan Seleksi Aitem 

Reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran, reliabilitas dinyatakan oleh 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 

1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin 

tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 

berarti semakin rendah reliabilitas.5 Uji reliabilitas terhadap skala  perilaku 

prososial dan spiritualitas  pada mahasiswa dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

koefisien reliabilitas yang dihitung melalui teknik koefisien Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS versi 19.00 for Windows. 

Adapun hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari skala perilaku prososial 

menunjukkan alpha (α) sebesar 0,910, sedangkan pada skala spiritualitas 

menunjukkan koefisien alpha (α) sebesar 0, 866. Maka dengan demikian skala 

perilaku prososial  dan spiritualitas  pada pendonor darah dapat dikatakan reliabel.  

 

 

                                                           
5 Saifuddin Azwar. Penyusunan Skala Psikologi,.....hlm 83 
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C. Hasil Penelitian 

1. Kategorisasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian dapat diuraikan mengenai 

kategorisasi masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

macam jenjang kategorisasi variabel penelitian, yaitu kategorisasi berdasarkan 

perbandingan mean empirik dan mean hipotetik, dan kategorisasi berdasarkan 

model distribusi normal. Kategorisasi berdasarkan perbandingan mean empirik 

dapat dilakukan dengan melihat langsung deskripsi data penelitian. 

Menurut Azwar, harga mean hipotetik dapat dianggap sebagai mean populasi 

yang diartikan sebagai kategori sedang atau menengah kondisi kelompok subjek 

pada variabel yang diteliti. Setiap skor mean empirik yang lebih tinggi secara 

signifikan dari mean hipotetik dapat dianggap sebagai indikator rendahnya 

kelompok subjek pada variabel yang diteliti.6 Selengkapnya mengenai 

perbandingan mean empirik dan mean hipotetik dapat dilihat pada tabel 8. 

Deskripsi data penelitian berikut ini: 

Tabel 8 
Deskripsi Data Penelitian 

 

Variabel 
Skor X yang diperoleh 
(Empirik) 

Skor Y yang dimungkinkan 
(Hipotetik) Kategori 

Xmin Xmax Mean SD Xmin Xmax Mean SD 
Perilaku 
Prososial 

83 156 129,50 14, 194 38 152 95 19 ME>MH 

Spiritualitas 83 135 116,47 9,907 21 84 52,5 10,5 ME>MH 

 
                                                           

6 Saifuddin Azwar. Penyusunan Skala Psikologi..... hlm 114. 
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 Keterangan: 
Xmin : Nilai Minimum 
Xmax : Nilai Maximum 
Mean : Nilai Rata-rata 
SD : Standar Deviasi 
ME : Mean Empirik 
MH : Mean Hipotetik 
 

Kemudian berdasarkan deskripsi data penelitian tersebut, peneliti melakukan 

penggolongan subjek menjadi lima kategori, yaitu subjek dengan kategorisasi 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun tujuan 

kategorisasi ini adalah untuk menempatkan individu ke dalam kelompok-

kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan 

atribut yang diukur.7 Berikut tabel kategorisasi variabel perilaku prososial: 

Tabel 9 
Kategorisasi Skor Skala Perilaku Prososial 

 

Skor Kategori N Persentase 

      X≤66 Sangat Rendah 0     0% 

66<X≤88 Rendah 2 1,39% 

 88<X≤110 Sedang 9 6,25% 

110<X≤132 Tinggi 68 47,22% 
    132<X Sangat Tinggi 65 45,13% 
Total 144 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 144 sample pendonor yang dijadikan 

subjek penelitian, tidak ada pendonor (0%) yang memiliki perilaku prososial 

sangat rendah, sebanyak 2 pendonor (1,39%) memiliki perilaku prososial yang 

                                                           
7Saifuddin Azwar. Penyususnan Skala Psikologi...... hlm. 147 
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rendah, 9 orang pendonor (6,25%) memiliki perilaku prososial dengan kategori 

sedang, 68 orang (47,22%) pendonor dalam kategori perilaku prososial yang 

tinggi, dan 65 pendonor (45,13%) yang memiliki perilaku prososial yang sangat 

tinggi. Dari hasil kategori tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas pendonor 

darah memiliki perilaku prososial yang tinggi dan sangat tinggi. 

Sedangkan untuk variabel spiritualitas, perhitungan kategorisasi dan 

frekuensinya dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini: 

Tabel 10 
Kategorisasi Skor Skala Spiritualitas 

 

Skor Kategori N Persentase 

      X≤57 Sangat Rendah 0      0% 

57<X≤76 Rendah 0      0% 

76<X≤95 Sedang 4 2,78% 

  95<X≤114 Tinggi 47         32,63% 
    114<X Sangat Tinggi 93         64,58% 
Total 144 100% 
 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 144 sample pendonor yang 

dijadikan subjek penelitian, tidak ada pendonor (0%) yang memiliki perilaku 

spiritualitas yang rendah dan sangat rendah, sebanyak 4 pendonor (2,78%) 

memiliki spiritualitas yang sedang, sebanyak 47 orang (32,63%) pendonor yang 

memiliki spiritualitas yang tinggi. Dan sebanyak 93 (64,58%) pendonor dalam 

kategori spiritualitas sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas subjek 

penelitian (pendonor) memiliki spiritualitas yang sangat tinggi, hal ini sejalan 

dengan tingginya perilaku prososial pada pendonor. 
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2. Uji Prasyarat 

Uji normalitas dan uji linieritas merupakan syarat sebelum melakukan uji 

analisis simple regression dengan maksud agar kesimpulan yang ditarik tidak 

menyimpang dari kebenaran yang seharusnya ditarik. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas sebaran data 

penelitian, yaitu jika taraf signifikan lebih dari 0,05 (p>0,05) berarti data 

berdistribusi normal. Sebaliknya, jika taraf signifikan kurang dari 0,05 

(p<0,05), maka data berdistribusikan tidak normal.8 Hasil uji normalitas 

terhadap variabel perilaku prososial dan spiritualitas pada pendonor darah di 

UDD PMI Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 11 
Deskripsi Hasil Uji Normalitas 

Variabel K-S Z p Keterangan 
Perilaku Prososial 0,912 0,377 Normal 
Spiritualitas 1,109 0,171 Normal 

 
Ket:  
KS-Z : Uji Kolmogorov-Smirnov  
P : Signifikansi 

Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji normalitas di atas, maka dapat 

diketahui bahwa hasil uji normalitas terhadap variabel perilaku prososial 

diperoleh nilai K-SZ sebesar 0,912 dan memiliki nilai signifikan = 0,377. 

Artinya pada variabel perilaku prososial p=0,377>0,05, maka dapat dikatakan 

                                                           
8Marselius Sampe Tondok dan Muhaimin. Modul Praktikum Aplikasi Komputer: SPSS, 

Palembang,.tidak diterbitkan. 2006. hlm 73 
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bahwa data berdistribusi normal. Begitu juga dengan hasil uji normalitas 

terhadap variabel spiritualitas pada pendonor darah diperoleh nilai K-SZ 

sebesar 1,109 dengan nilai signifikansi sebesar 0,171 atau p>0,05, sehingga 

dapat dinyatakan bahawa data variabel spiritualitas berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu 

spiritualitas dan variabel terikat yaitu perilaku prososial berhubungan secara 

linier atau tidak. Pengujian linieritas dilakukan dengan bantuan program 

SPSS versi 19,00 for Windows. Kaidah uji yang digunakan adalah “Jika 

p≤0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung 

dinyatakan linier. Sebaliknya, jika p>0,05, maka hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung dinyatakan tidak linier”.9 Hasil uji linieritas 

antara kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 12 
Deskripsi Hasil Uji Linieritas 

 

   Model Summary 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

.631a .398 .393 .398 93.729 1 142 .000 

a. Predictors: (Constant), Spiritualitas 
 
 

                                                           
9Marselius Sampe Tondok dan Muhaimin, Modul Praktikum Aplikasi..., hlm 74 
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Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji linieritas antara variabel perilaku 

prososial dengan spiritualitas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh adalah (p)=0,000 dan R square sebesar 0,398. Hal ini  menunjukkan 

p<0,05,  maka dapat dikatakan bahwa antara variabel perilaku prososial dan 

spiritualitas berkorelasi secara linier. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis tipe penelitian ini dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan variabel bebas yakni spiritualitas terhadap variabel terikat yakni 

perilaku prososial. Perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis simple regression dengan menggunakan bantuan program SPSS 

19,0  for windows. Hasil uji hipotesis antara kedua variabel tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 13 
Deskripsi Hasil Uji Hipotesis 

Korelasi r R Square F p Ket 

Perilaku Prososial >< Spiritulitas 0.631 0.398 93.729 0.000 
Sangat 

Signifikan 
 

Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji hipotesis di atas, diketahui bahwa nilai 

signifikansi (p)= 0,000 atau p<0,05 (sangat signifikan), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa spiritualitas memiliki hubungan dengan perilaku prososial 

pendonor darah di Unit Donor Darah PMI kota Palembang, dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti. 
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Kemudian tabel di atas juga menunjukkan koefisien korelasi determinasi (R2) 

sebesar 0,398, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas 

(spiritualitas) terhadap variabel terikat (perilaku prososial) adalah sebesar 39,8%, 

sedangkan sisanya yaitu sebanyak 60,2% dipengaruhi variabel yang lain.   

Tabel 14 
Deskripsi Hasil Koefisien Regresi 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error   

1 (Constant) 24.281 10.907 2.226 .028 

Spiritualitas .903 .093 9.681 .000 

 

Pada tabel di atas, pada kolom B pada constant (a) adalah 24,281, sedang 

nilai spiritualitas (b) adalah 0,903, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y=a+bX  atau  24,281+0,903X 

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan 

rata-rata  variabel Y (terikat) untuk setiap perubahan variabel X (bebas) sebesar 

satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan 

penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

1. Konstanta sebesar 24,281 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai spiritualitas 

maka nilai perilaku prososialnya sebesar 24,281. 
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2. Koefisien regresi X  sebesar  0,903  menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai spiritualitas, maka nilai perilaku prososial bertambah sebesar 0,903. 

Dari tabel juga dapat diketahui nilai t hitung=9,681 dengan nilai signifikansi 

0,000<0,05, maka H0  ditolak dan Ha diterima,  yang berarti ada pengaruh yang 

nyata (signifikan) antara variabel spiritualitas (X) terhadap variabel perilaku 

prososial (Y). 

D. Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan korelasi simple regression yang didasarkan 

pada  hubungan kausal  dan fungsional antara variabel spiritualitas dengan 

perilaku prososial pendonor darah di Unit Donor Darah PMI kota Palembang. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

hasil korelasi simple regression menunjukkan angka korelasi sebesar rxy= 0, 631 

dengan p=0,000 dimana p<0,01 maka hal ini berarti spiritualitas memiliki korelasi 

yang sangat signifikan terhadap perilaku prososial pendonor darah di Unit Donor 

Darah PMI kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang 

kuat, mengacu pada pendapat Sugiyono10 bahwa nilai korelasi dengan kategori 

kuat adalah 0.60-0.799. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Diyah Perwitasari dengan judul Hubungan antara religiusitas dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat religiusitas dan 

                                                           
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Surabaya, Erlangga, 2008, hlm. 36 
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tingkat perilaku prososial serta hubungan antara religiusitas dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa fakultas psikologi UIN Malang. Hipotesis yang 

diajukan adalah ada hubungan yang positif antara religiusitas dengan perilaku 

prososial. Dari hasil analisis instrumen, didapatkan bahwa tingkat religiusitas 

mahasiswa fakultas psikologi berada pada tingkat sedang yang ditunjukkan 

dengan frekuensi 47 dan presentasenya sebesar 44.8% dan untuk tingkat perilaku 

prososial mahasiswa fakultas psikologi berada pada tingkat sedang juga yang 

ditunjukkan dengan frekuensi 44 dan prosentasenya sebesar 41.9%. Untuk 

mengetahui hubungan antara religiusitas dengan perilaku prososial dianalisis 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment, dan didapatkan hasil rxy 

sebesar 0.437 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi sebesar 5% (0.000<0.05). Ini artinya bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku prososial. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ari, Prasetyoaji (2012) dengan 

judul Hubungan Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Spiritual Dengan Perilaku 

Prososial Guru Bimbingan Dan Konseling Di Kabupaten Pacitan. Subyek 

penelitian adalah guru bimbingan dan konseling di Kabupaten Pacitan. Penelitian 

ini merupakan penelitian populasi dikarenakan subjek adalah seluruh guru 

bimbingan dan konseling di Kabupaten Pacitan. Metode pengumpulan data 

menggunakan skala. Instrumen pengumpulan data menggunakan Skala Perilaku 

Prososial, Skala Kecerdasan Emosional, dan Skala Kecerdasan Spiritual. Analisis 

penelitian menggunakan teknik regresi berganda dengan bantuan program SPSS 
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For Window Seri 17.0. Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi positif dan 

signifikan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dengan perilaku 

prososial pada guru bimbingan dan konseling di Kabupaten Pacitan. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi antara kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial didapatkan F hitung sebesar 25,338 

dengan tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar p=0,000 (p<0,05). Sementara 

itu, hasil dari analisi regresi menunjukkan bahwa hasil kecerdasan spiritual 

memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku prososial, hal ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien korelasi antara variabel kecerdasan spiritual dengan 

perilaku prososial (rx2y) sebesar 0,623 dengan nilai signifikan p(0,000)<0,05. 

Sumbangan efektif yang diberikan oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual dengan perilaku prososial adalah 44,6%. Ini berarti bahwa masih ada 

55,4% dari faktor- faktor lain yang mempengaruhi perilaku prososial.11 

Sejalan dengan itu, Ahmad Mulyadi melakukan penelitian tentang  Pengaruh 

Bimbingan Agama Islam terhadap Perilaku Prososial Anak Panti Asuhan Darul 

Hadlonah Mangkang Semarang. Subyek penelitian sebanyak 40 responden, 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dalam kajian hipotesis penulis 

menggunakan analisis regresi sederhana. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: Ada pengaruh positif antara bimbingan agama Islam 

terhadap perilaku prososial. Semakin tinggi bimbingan agama Islam yang 

                                                           
11Ari Prasetyoaji. Hubungan Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Spiritual Dengan 

Perilaku Prososial Guru Bimbingan Dan Konseling Di Kabupaten Pacitan. S1 Thesis. Universitas 
Negeri Yogyakarta. 2012. 
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diberikan, maka semakin tinggi juga perilaku prososial anak panti. Sebaliknya 

semakin rendah bimbingan agama Islam yang diberikan, maka semakin rendah 

pula perilaku prososial anak panti. Uji hipotesis menunjukkan: Ftabel untuk taraf 

signifikansi 0,05 untuk variabel X dan Y sebesar 1,69. Sedangkan hasil uji Fhasil 

sebesar 51,301. Dengan demikian persyaratan diterimanya hipotesis menunjukkan 

Fhasil=51,301>Ftabel=1,69. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel 

bimbingan agama Islam terhadap perilaku prososial. Kesimpulan dari penelitian 

adalah “ada pengaruh positif antara bimbingan agama Islam terhadap perilaku 

prososial yaitu sebesar 57,4% adapun sisanya yaitu 43,6% dijelaskan oleh 

prediktor lain dan kesalahan-kesalahan lain. Semakin tinggi bimbingan agama 

Islam yang diberikan maka semakain tinggi perilaku prososial anak panti. 

Sebaliknya semakin rendah bimbingan agama Islam yang diberikan, maka 

semakin rendah pula perilaku prososial anak panti.12 

Menurut Sears dkk13 faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial, 

yaitu Situasi (yang terdiri atas kehadiran orang lain, kondisi lingkungan dan 

tekanan waktu) dan  karakteristik penolong (yang terdiri atas kepribadian, suasana 

hati, rasa bersalah, distress dan rasa empatik), dan karakteristik orang yang 

mendapatkan pertolongan (menolong orang yang disukai, menolong orang yang 

                                                           
12Ahmad Mulyadi. Pengaruh bimbingan agama Islam terhadap perilaku prososial anak 

panti asuhan Darul Hadlonah Mangkang Semarang. Undergraduate (S1) thesis. IAIN Walisongo. 
2013. 

 
13David O. Sears, dkk. Psikologi Sosial Jilid 2. Jakarta: Erlangga. Tt. Hlm: 61-72. 
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pantas ditolong). Dari faktor karakteristik penolong, spiritualitas amat berperan 

penting dalam pembentukan kepribadian penolong. Menurut Jacobi (2004) 

individu yang memiliki spiritualitas tinggi merasa diri mereka mempunyai 

keterampilan sosial yang lebih baik dimana mungkin berkontribusi pada perilaku 

prososial.14 Spiritualitas dapat berfungsi sebagai faktor pelindung seseorang untuk 

melakukan perilaku antisosial dan membuat individu condong berprasangka ke 

perilaku prososial.15 

Selain faktor spiritualitas, sebanyak 60,2% perilaku prososial dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana pendapat Sears dkk, yakni situasi, 

karakteristik penolong, dan karakteristik orang yang mendapat pertolongan. 

Karakteristik penolong seperti suasana hati dan rasa bersalah terhadap sesuatu 

akan dapat mendorong seseorang untuk melakukan donor darah. Dalam situasi 

darurat karena kondisi terdesak seperti pasien kritis, atau tidak adanya pendonor 

lain, seseorang dapat tergerak untuk melakukan tindakan donor darah. Demikian 

juga dengan faktor lain yang dapat berpengaruh yaitu karakteristik orang yang 

membutuhkan pertolongan. Seperti dalam kasus si pendonor yang tertarik kepada 

penerima donor, atau mendonorkan darah karena bermaksud memberikan 

darahnya pada orang yang dihormati atau balas budi. 

                                                           
14Anton Noor Gunawan. Naskah Publikasi: Hubungan Antara Spiritualitas Dengan Perilaku 

Prososial Pada Relawan Gempa Bumi. UII. 2007. 
15Anton Noor Gunawan. Naskah Publikasi: Hubungan Antara Spiritualitas Dengan Perilaku 

Prososial Pada Relawan Gempa Bumi. UII. 2007. Hlm: 12. 
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Menurut Islam, spiritualitas memiliki dua aspek, ia merupakan hubungan 

pribadi antara manusia dengan Allah, sedangkan dengan sesama manusia dan 

masyarakat ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sosial. Tak ada 

seorangpun yang secara spiritual hanya mencari keselamatan  bagi diri sendiri 

dengan mengasingkan dirinya dari masyarakat, ikatan-ikatan sosial terjalin kuat 

dengan pribadinya. Agama bukan lah sekedar do’a dan peribadatan yang bicara 

atau dilakukan berulang-ulang di biara atau gua, melainkan kehidupan sosial nyata 

yang dijalani sesuai dengan tujuan hidup. Oleh karena itu Islam tidak 

membenarkan kehidupan pertapaan dan sikap acuh tak acuh secara mistik, sholat 

yang diwajibkan-Nya merupakan sholat yang harus dilakukan lebih baik secara 

bersama-sama (berjama’ah), walaupun setiap muslim juga dianjurkan untuk 

menghadap langsung  secara sendiri-sendiri kepada Allah pada saat-saat tertentu, 

terutama pada sholat keheningan dan kegelapan malam, walaupun hal ini 

menyangkut dan memperdalam keyakinan jiwanya, namun dia juga diwajibkan 

amal sholeh dalam rangka  menghadapi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. 

Bartal (1977) mengemukakan perilaku prososial adalah tingkah laku yang 

menimbulkan konsekuensi positif bagi kesejahteraan fisik maupun psikis orang 

lain. Berdasarkan dorongan atau alasan seseorang menolong orang lain dapat 

klasifikasi sebagai berikut:16 

                                                           
16Bartal. Pembinaan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta. 1976. Hlm 32. 
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a. Dorongan Agama (Charity drive)  

Adalah ketika seseorang menolong atau membantu orang lain baik dalam 

bentuk pertolongan materi, tenaga, informasi atau pendidikan karena 

didorong oleh keinginan beramal dan keinginan mendapatkan pahala 

dengan balasan surga dihari kiamat atau mendapatkan rahmat serta 

perlindungan dari Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Sifatnya ada 

yang bersifat wajib artinya ketika seseorang memiliki kemampuan tapi 

tidak menolong atau menunaikan kewajibannya maka orang itu dianggap 

berdosa. Perasaan berdosa akan mengganggu perasaan orang, dengan 

menunaikan kewajiban sesuai dengan ajaran agamanya maka akan timbul 

perasaan puas yang memicu kebahagiaan. 

b. Dorongan Kemanusiaan (Philantrofy Drive)  

Adalah ketika seseorang menolong orang lain karena adanya dorongan 

kemanusiaan, sebagai implikasi dari fungsi afektif yang menimbulkan 

perasaan iba atau perasaan kasihan kepada orang tersebut, dia seperti 

merasakan penderitaan orang lain, sehingga hatinya merasa tergugah dan 

menjadi gelisah ketika tidak menolong orang tersebut. 

c. Dorongan Profesi (Profesional Drive).  

Artinya orang itu menolong karena memang didasarkan atas tugas-tugas 

profesi, berdasarkan atas keahlian atau keterampilan yang dimiliki, serta 

berdasarkan kode etik yang telah mengatur profesi tersebut. Seorang 

profesi biasanya mendapatkan bayaran dan telah menentukan tarif layanan 
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profesi kepada pengguna jasanya. Contohnya; pekerja sosial, dokter, 

psikolog, dan psikater. 

 Seorang pendonor memiliki dorongan atau alasan untuk menolong 

orang lain dapat memiliki motif agama, kemanusiaan, ataupun profesi. 

Dorongan keagamaan dan kemanusiaan yang ada pada dirinya merupakan 

ranah spiritual orang yang bersangkutan. Dorongan keagamaan dan 

kemanusiaan akan selalu membawanya untuk berbuat baik dan berperilaku 

prososial.  

Menurut Zohar dan Marshall dikutip oleh Taufik Pasiak17 kita 

punya 3 modal yang memungkinkan kita memilih dan memilah motivasi, 

pertama modal materill yaitu kemampuan kita untuk berpikir dan 

mencerna hal-hal disekitar kita secara rasional. Kedua,  modal sosial yaitu 

kemampuan kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan-pilihan 

yang kita rasakan baik. Dan ketiga, modal spiritual yaitu yang membuat 

kita merasakan makna dari setiap tindakan yang kita lakukan. 

Robert A. Baron mengungkapkan dalam bukunya psikologi sosial, 

Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan 

orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada 

orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan 

suatu risiko bagi orang yang menolong.18 Keputusan mendonorkan darah 

                                                           
17Taufik Pasiak. Manajemen kecerdasan. Bandung:  Mizan Pustaka, 2006. Hlm 214. 
18Robert A. Baron & Donn Byrne. Psikologi sosial. Jakarta: Erlangga. 2005. Hlm 92. 
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bagi pendonor bisa jadi membahayakan dirinya, tetapi dengan keyakinan 

diri, pendonor tetap melakukan perilaku prososialnya. Deaux, Dane, dan 

Wrightsman (1993) juga mengatakan bahwa dalam tingkah laku menolong 

yang diutamakan adalah kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan 

diri sendiri, terutama dalam situasi darurat.19  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Wispe menyebutkan 

bahwa Perilaku prososial dapat terbentuk dalam simpati, kerjasama, 

menyumbangkan, membantu, dan altruisme.  

a. Simpati, merupakan keprihatinan dan berbagi rasa sakit atau kesedihan 

orang lain. Simpati dapat timbul karena persamaan cita-cita, mungkin 

karena penderitaan yang sama, atau karena berasal dari daerah yang sama 

dan sebagainya.  

b. Kerjasama, kerjasama menyiratkan bahwa individu mampu dan mau 

bekerja dengan orang lain. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha 

bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai 

suatu tujuan bersama.20 

c. Membantu, melibatkan memberikan bantuan ke pihak lain sehingga pihak 

lain ini bisa mencapai beberapa objek atau tujuan. 

d. Menyumbangkan, mengacu pada tindakan memberikan hadiah atau 

memberikan kontribusi, biasanya untuk amal.  

                                                           
19Sarlito W. Sarwono & Eko E. Meinarno. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. 

2009. Hlm: 123.  
20Soekanto. Sosiologi suatu pengantar: Edisi 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
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e. Altruisme, perilaku altruisme dilakukan untuk menguntungkan orang lain 

tanpa mengharapkan imbalan eksternal. Altruisme adalah istilah yang 

sering dipergunakan sebagai sinonim dengan tingkah laku prososial atau 

membantu untuk menunjukkan suatu bentuk tingkah laku yang tidak 

mementingkan diri sendiri, demi kepentingan orang lain dan mungkin 

agak melibatkan pengorbanan diri.21 Sedangkan dalam filsafat, altruisme 

berarti menyingkirkan hasrat-hasrat yang menyangkut diri dan hidup 

diabaikan pada kebaikan pihak lain. Dalam arti yang lebih luas altruisme 

mencakup usaha untuk mencapai kebaikan bagi orang lain, baik karena 

dorongan kepentingan yang berpusat pada diri sendiri atau terarah pada 

orang lain, atau karena kewajiban yang tanpa pamrih. 

Bentuk simpati pendonor darah di UDD PMI Palembang nampak 

dari tindakan yang dilakukannya seakan-akan ia mengerti akan 

penderitaan orang yang membutuhkan darah. Pendonor juga menyiratkan 

kerjasama yang baik dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan 

untuk mendonor. Donor darah yang ia lakukan dapat membantu bagi 

mereka yang sangat membutuhkan sumbangan darah. Dan perilaku 

altruistik ditunjukkan dengan kerelaannya untuk berkorban. 

Melengkapi pendapat tersebut, Carlo & Randall (2002) 

menyebutkan aspek-aspek perilaku prososial yaitu : 

                                                           
21Rom Harre & Roger lamb. Alih bahasa. Ensiklopedi Psikologi. Jakarta: Arcan. 1996. Hlm 

11. 
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a. Altruistic prosocial behavior.  

b. Compliant prosocial behavior.  

c. Emotional prosocial behavior.  

d. Public prosocial behavior.  

e. Anonymous and dire prosocial behavior.  

Dari beberapa aspek menurut Carlo dan Randal, aspek Anonymous 

prosocial behavior adalah menolong yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang 

yang ditolong. Hal ini sejalan dengan perilaku prososial pendonor darah sukarela 

yang tidak bertemu maupun berhubungan langsung dengan penerima darah yang 

ditolongnya. Sedangkan dire prosocial behavior adalah menolong orang yang 

sedang dalam keadaan krisis atau darurat.22 Pasien yang membutuhkan darah 

berada dalam keadaan darurat dan mendesak untuk mempertahankan hidupnya. 

Richards, dkk (1999) yang dikutip oleh Anton Noor Gunawan mendefinisikan 

spiritualitas sebagai komponen diri yang menghasilkan makna-makna serta 

tujuan-tujuan dalam hidup, menyajikan pengalaman transendensi pribadi dan 

hubungannya dengan tatanan universal.23 Spiritualitas adalah kapasitas bawaan 

dari otak manusia—spiritualitas berdasarkan  struktur struktur dari dalam otak 

yang  memberi kita kemampuan dasar untuk membentuk makna, nilai, dan 

keyakinan. Spiritualitas bersifat prakultural dan lebih primer dibandingkan dengan 

agama. Karena kita punya kecerdasan spirituallah, umat manusia kemudian  

                                                           
22Carlo Gustavo and Randall, Brandy A, “The Development of a Measure of Prosocial 

Behaviors for Late Adolescent”. Faculty Publications, Department of Psychology. 2002. Hlm: 70. 
23Anton Noor Gunawan. Naskah Publikasi..... Hlm: 9. 
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menganut dan menjalankan  sistem keagamaan sebagai jawaban atas pertanyaa-

pertanyaan yang diajukan oleh spiritualitas.24  

Selanjutnya menurut Dossey & Guazerta spiritual juga diartikan sebagai 

inti dari manusia yang memasuki dan mempengaruhi kehidupannya dan 

dimanifestasikan dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan 

Tuhan. Spiritual Science Research Foundation (SSRF) mendefinisikan kata 

‘spiritual’ sebagai semua unsure atau elemen di luar batas panca indra, pikiran 

(yaitu perasaan, emosi dan hasrat kita) dan akal budi atau intelek (yaitu proses 

pengambilan keputusan dan kemampuan nalar).25 

Dimensi spiritualitas berdasarkan studi literatur Elkins dkk (1988) adalah 

sebagai berikut: 

1. Dimensi transenden. Bahwa orang spiritual memiliki kepercayaan/belief 

berdasarkan eksperensial bahwa ada dimensi transenden dalam hidup. 

2. Dimensi Makna dan Tujuan hidup. Orang spiritual akan memiliki makna 

hidup dan tujuan hidup yang timbul dari keyakinan bahwa hidup itu penuh 

makna dan orang akan memiliki eksistensi jika memiliki tujuan hidup. 

3. Dimensi Misi Hidup. Orang spiritual merasa bahwa dirinya harus 

bertanggung jawab terhadap hidup.  

                                                           
24Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2005. Spiritual Capital. Bandung: Mizan. Th. 
25http://www.spiritualresearchfoundation.org/indonesian/tujuan-penelitian-spiritual.  
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4. Dimensi Kesucian Hidup. Orang spiritual percaya bahwa hidup diinfus 

oleh kesucian dan sering mengalami perasaan khidmad, takzim, dan 

kagum meskipun dalam setting nonreligius.  

5. Dimensi Kepuasan Spiritual. Orang spiritual tidak akan menemukan 

kepuasan dalam materi tetapi kepuasan diperoleh dari spiritual. 

6. Dimensi Altruisme. Orang spiritual memahami bahwa semua orang 

bersaudara dan tersentuh oleh penderitaan orang lain. Dia memiliki 

perasaan/sense kuat mengenai keadilan sosial dan komitmen terhadap 

cinta dan perilaku altrusitik. 

7. Dimensi Idealisme. Orang spiritual adalah orang yang visioner, memiliki 

komitmen untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi.  

8. Dimensi Kesadaran Akan Adanya Penderitaan. Orang spiritual benar-

benar menyadari adanya penderitaan dan kematian. Kesadaran ini 

membuat dirinya serius terhadap kehidupan karena penderitaan dianggap 

sebagai ujian. 

9. Hasil dari spiritualitas. Spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang akan 

mewarnai kehidupannya. Spiritualitas yang benar akan berdampak pada 

hubungan individu dengan dirinya sendiri, orang lain, alam, kehidupan dan 

apapun yang menurut individu akan membawa pada Ultimate.26 

                                                           
26Elkins, D.N. dkk. Toward a humanistic‐phenomenological spirituality: Definition, 

description, and measurement. Journal of Humanistic Psychology. 1988. Hlm: 18. 
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Dari penjelasan dimensi spiritualitas tersebut, terdapat dimensi misi hidup 

dan altruisme. Orang dengan tingkat spiritualitas tinggi akan 

mempertanggungjawabkan hidupnya dengan memberi manfaat sebaik mungkin. 

Hal tersebut juga akan terwujud dengan perilaku altruisme, dimana ia akan haus 

untuk selalu berbuat baik. Para pendonor di PMI Palembang bisa saja tidak 

memberi manfaat dengan ditolaknya darah atau dieliminasi karena tidak sesuai 

standar, namun mereka memiliki niat untuk berbuat baik dengan perilaku yang 

nampak yaitu menyumbangkan darahnya. 

Tanpa agama pun sejatinya spiritualitas telah dibawa individu sejak ia lahir. 

Agama adalah salah satu media untuk mengaktualisasikan spiritualitas. Dasar 

yang umum dan dapat diterima oleh tiap-tiap orang beragama adalah kepercayaan 

bahwa Tuhan adalah suatu kekuatan dalam dunia yang mendorongnya ke arah 

kebaikan.27 Allah dalam Al-Qur’an mengajarkan konsep itsaar (mendahulukan 

kepentingan orang lain) atau yang disebut altruisme dalam Q.S. Al-Insaan 8-9:28 

tβθ ßϑÏè ôÜãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒuρ #·�� Å™r&uρ ∩∇∪   $oÿ©ςÎ) ö/ä3 ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïµô_uθÏ9 «! $# Ÿω ß‰ƒÌ�çΡ 

óΟ ä3ΖÏΒ [!# t“ y_ Ÿω uρ # ·‘θ ä3ä© ∩∪   

8) Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak 
yatim dan orang yang ditawan. 9) Sesungguhnya Kami memberi makanan 
kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak 
menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. 

 

                                                           
27Trueblood. Filsafat Agama (Philosophy of Religion). Jakarta: Bulan Bintang. 2002. Hlm 

190 
28Rulli Nasrullah & Tohirin. Unbelieve in Religion, Believe in God. MASmedia Buana 

Pustaka. 2008. Hlm: 117. 
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Penulis tertarik untuk mengutip kalimat dari Michael Levin yang berbunyi, 

Kita semua dapat melakukan tindakan yang baik-khususnya di mata publik-dan 

kemudian, secara figuratif, pulang lalu “menendang kucing”. Akan tetapi, menjadi 

baik, mengenali spiritualitas dari dalam, secara mendasar mengubah persepsi kita 

tentang diri kita sendiri, orang lain, dan dunia kita. Hal itu membuat kita semakin 

sulit untuk “menendang kucing”.29 

Selayaknya penelitian pada umumnya, penelitian ini pun tidak terlepas 

dari beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah: 

1. Banyaknya item dalam skala membuat beberapa subjek mengeluh. 

2. Lokasi donor darah yang penuh sesak dengan pendonor yang mengantri 

menyebabkan subjek tidak fokus dalam mengisi skala. 

3. Subjek penelitian tidak dikategorisasikan menurut gender sehingga peneliti 

mengambil data dari subjek laki-laki dan perempuan. Sementara dalam 

pengukuran variabel terikat yaitu perilaku prososial, dimungkinkan 

terdapat perbedaan tingkatan antara kedua gender. 

                                                           
29Michael Levin. Spiritual Intelligence: Membangkitkan Kekuatan Spiritual Dan Intuisi 

Anda. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005. Hlm 31. 


