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ABSTRAKSI 

SLAMET HARUADI. Hubungan Antara Motif Berafiliasi Dengan Tingkah 
Laku Prososial Pada Anggota Kelompok Pramuka Penegak Di Gresik, (1996). 
Skripsi. Surabaya : Fakultas Psikologi Universitas Airtangga. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua hipotesa, yaitu: Apakah ada 
hubungan yang positif antara motif berafiliasi denga tingkah laku prososial antara 
pria dan wanita anggota kelompok Pramuka Penegak, dimana anggota wanita 
mempunyai tingkah laku prososial yang lebih tinggi dibanding anggota pria. 
Populasi penelitian adalah individu yang menjadi anggota kelompok Pramuka 
Penegak (Ambalan) di Kwartir Ranting Gresik. Penarikan sampel dengan 
menggunakan tehnik duster sampling. Dari papulasi yang berjumlah 154 Pramuka 
Penegak, diambtl1 00 Pramuka Penegak untuk dijadikan sampel penelitian. 

Pada penelitian ini. motif berafiliasi sebagai variabe I bebas, tingkah laku 
prososial sebagai variabel tergantung, dan jenis kelamin sebagaj variabel 
moderator. Va riabel motif berafiliasi diungkap dengan skala motif berafiliasi yang 
disusun oIeh Sri Vanta dan variabel tingkah laku prososial yang disusun oleh Purba. 
Keduanya menggunakan angket dengan modifikasi skala Likert. 

Pengujian hipotesis pertama, menggunakan tehnik perhitungan mamen 
tangkar (product moment) dan hipotesis kedua menggunakan uji t (t-test). Dari 
perhitungan, diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,592. Nilai rerata pria 
sebesar 93 dan nilai rerata wanita 100 dengan nilai t sebesar 9,680, p < 0,01. Dari 
perhitungan yang demikian, maka kedua hipotesa dalam penelitian dapat diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif 
antara motif berafilias dengan tingkah laku prososial pada anggota kelompok 
Pramuka Penegak di Gresik. Dan ada perbedaan tingkah laku prososial antara pria 
dan wanita anggota kelompok Pramuka penegak di Gresik, dimana anggota wanita 
mempunyai tingkah laku prososial yang Jebih tinggi dibanding anggota pria. 
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