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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu berinteraksi 

dengan lingkungannya. Manusia dituntut untuk dapat menunjukkan perilaku yang 

dapat diterima oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Perilaku tersebut akan dipengaruhi oleh aspek-aspek dalam diri individu. Perilaku 

berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap suatu objek (Irwanto, 2001). 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat membuat 

perilaku yang sering muncul dalam masyarakat cenderung bermuatan negatif. 

Pada era modernisasi ini banyak orang yang tidak mempedulikan interaksinya 

dengan lingkungannya. Mereka hanya mengutamakan ego dan kepentingan 

masing-masing tanpa melihat orang-orang di sekeliling mereka. Era modern 

membuat manusia kehilangan cintanya kepada yang lain. Rasa saling menghargai 

dan menyejahterakan semakin menipis. Turmudhi (dalam Yuwono, 2002) 

melukiskan era ini sebagai era individualistis, egoistis, sifat relasi kontraktual, 

hanya berdasar pada untung rugi dan eksploitasi yang tidak manusiawi. Produk 

ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dibendung. Disatu sisi hal itu akan 

membantu proses pengembangan potensi dan kebutuhan manusia, akan tetapi 

disisi lain akan menjadi ancaman terhadap peradaban umat manusia (Dzakie, 

2005)



Pada umumnya manusia menjalani kehidupan diantara manusia dan 

struktur kehidupan pribadinya dibuat oleh masyarakat. Peran masyarakat dalam 

meletakkan fondasi kepribadian individu, karakter moral dan perilaku adalah 

fakta-fakta yang sangat jelas dari kehidupan manusia. Manusia tidak dapat 

memutuskan hubungan dengan sesamanya atau hidup dalam kesendirian (Lari, 

1991).  Manusia memiliki potensi dalam dirinya sebagai makhluk jasmaniah dan 

ruhaniah, baik yang berhubungan dengan dunia material maupun spiritual.  

Manusia selalu dituntut untuk saling tolong menolong dalam interaksinya 

dengan sesama. Perilaku tolong menolong itu dalam ilmu sosial termasuk dalam 

kategori perilaku prososial. Baron & Byrne (1991) mendefinisikan perilaku 

prososial sebagai suatu perilaku yang ditujukan untuk memberikan pertolongan 

kepada orang lain.  Perilaku prososial ditujukan untuk menolong orang lain dan 

memberi manfaat yang positif bagi orang lain (Bartal, 1976). 

Perilaku prososial meliputi aspek menyumbang (donating), bekerjasama 

(cooperating), memberi (giving), peduli (caring), memberi fasilitas untuk 

kesejahteraan orang lain (facilitating the wellbeing of the other), menolong 

(helping) dan berbagi (sharing) seperti yang dikemukakan Sampson dalam 

Susanto (2006). Aspek-aspek perilaku prososial menurut Bartal (1976) adalah: 

niat untuk menolong, sukarela untuk menolong, kesiapan untuk menolong, 

mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai rasa untuk berkorban.  

Tanggal 27  Mei 2006, gempa terjadi di Yogyakarta. Setiap orang seperti 

ingin menunjukkan perilaku interpersonal dalam konteks interaksi sosial ditengah 

bencana, baik langsung maupun tidak langsung. Berbagai media menyajikan 



kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia ragam, sikap dan perilaku 

peduli, empati, dan simpati dari begitu banyak orang (Soegiyarto, 2006). Ditengah 

bencana seperti itu perilaku sosial merebak Menunjukkan betapa kemanusiaan 

tetap di junjung tinggi menempati prioritas utama ditengah kehidupan yang makin 

sarat masalah, intrik, dan persaingan.  

Ciri-ciri perilaku prososial menurut Rifai (dalam Susanto, 2006) adalah 

kerelaan konkret dengan penguat, kerelaan karena perintah atau permintaan, 

inisiatif diri sendiri, norma-norma, pertukaran secara umum, dan perilaku yang 

mementingkan orang lain. Perilaku prososial dipengaruhi oleh beberapa aspek 

dalam diri individu baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal individu 

yang mempengaruhi perilaku prososial seseorang diantaranya adalah tipe 

kepribadian seseorang (Staub dalam Susanto, 2006) 

 Kepribadian merupakan keseluruhan dari individu yang terorganisir dan 

terdiri atas disposisi-disposisi fisik serta psikis yang memberi kemungkinan untuk 

membedakan ciri-ciri yang umum dengan pribadi lainnya (Kartono, 1980). Tiap 

individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, bahkan tidak ada di dunia ini 

individu yang memiliki kepribadian sama.  

 Kepribadian manusia  dibedakan dalam dua tipe (Jung dalam Suryabrata, 

2006)  yaitu: tipe ekstrovert dan tipe introvert. Orang ekstrovert dipengaruhi oleh 

dunia objektif yaitu dunia diluar dirinya. Orientasinya terutama tertuju keluar, 

pikiran, perasaan dan tindakannya ditentukan oleh lingkungannya baik lingkungan 

sosial maupun lingkungan non-sosial. Dia bersikap positif dengan masyarakatnya; 

hatinya terbuka, mudah bergaul, hubungan dengan orang lain lancar.  Orang 



introvert dipengaruhi oleh dunia subjektif yaitu dunia dalam dirinya. Orientasinya 

terutama tertuju ke dalam; pikiran, perasaan, serta tindakannya terutama 

ditentukan oleh faktor-faktor subjektif. Penyesuaiannya dengan dunia luar kurang 

baik; jiwanya tertutup, sukar bergaul, sukar berhubungan dengan orang lain, 

kurang dapat menarik hati orang lain. Penyesuaian dengan batinnya sendiri baik. 

Orang dengan kepribadian ekstrovert akan cenderung lebih sering melakukan 

perilaku prososial. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2006) yang berjudul 

Perbedaan Perilaku Prososial ditinjau dari Tipe Kepribadian pada Anggota 

Palang Merah Remaja menyatakan bahwa orang dengan tipe kepribadian 

Ekstravert intensi prososialnya lebih tinggi. 

 Faktor lain yang diduga mempengaruhi munculnya perilaku prososial 

selain tipe kepribadian adalah tingkat keberagamaan seseorang. Tate dan  Miller 

(dalam Batson dan Brown, 1989) berpendapat bahwa orang yang beragama 

mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk membantu orang lain 

dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal agama. Penelitian yang 

dilakukan oleh Batson dan Gray membuktikan bahwa ada hubungan positif antara 

perilaku menolong dengan tingkat keberagamaan seseorang. Medrich (dalam 

Batson dan Brown, 1989) mengadakan percobaan dan mendapatkan hasil bahwa 

kepercayaan dan ketaatan seseorang terhadap Tuhan akan mempunyai hubungan 

dengan perilaku berderma. Individu yang aktif melaksanakan ibadah hampir 

selalu melakukan tindakan untuk membantu individu lain disebabkan individu 

tersebut merasakan dorongan yang kuat untuk membantu orang yang 

membutuhkan.  



Orang yang beragama membutuhkan spiritualitas. Makna spiritualitas 

lebih luas menitikberatkan pada inti ajaran dan pengalaman langsung manusia 

dalam berhubungan dengan kekuatan besar diluar dirinya. Spiritualitas merupakan 

ekspresi dari pelaksanaan keberagamaan, yang didalamnya terdapat ajaran kasih 

sayang dan pelayanan terhadap sesama (Soegiyoharto, 2006). Hakikat kecerdasan 

spiritual disandarkan pada kecerdasan jiwa, ruhani, dan spiritual. Menurut Michal 

Levin dalam spiritual Intellegence, Awakening the Power of Your Spirituality and 

Intuition menyatakan bahwa pengetahuan spiritual perlu ditancapkan ke ranah 

kesadaran (dalam Tiar, 2008)  Orang yang cerdas secara spiritual sudah 

merambah kedalam kesadaran spiritual. Kesadaran itu terefleksikan dalam 

kehidupan sehari-hari, menjadi sikap hidup yang arif dan bijak secara spiritual, 

toleran, terbuka, jujur, cinta kasih dan lain-lain.  

Kecerdasan ruhani adalah kecerdasan yang paling sejati tentang kearifan 

dan kebenaran serta pengetahuan ilahi. Menurut Tasmara (2001) orang-orang 

yang mampu mencapai ketinggian ruhiyah adalah orang-orang yang memiliki 

kecerdasan ruhani. Mereka mampu mendengarkan hati nuraninya atau bisikan-

bisikan kebenaran dalam hatinya yang akan membimbingnya dalam mengambil 

keputusan atau melakukan pilihan-pilihan. Indikator orang-orang yang 

mempunyai kecerdasan ruhaniah menurut Tasmara (2001) adalah adanya 

beberapa unsur berikut: memiliki visi, merasakan kehadiran Allah, selalu 

berdzikir dan berdoa, cenderung pada kebaikan, memiliki empati, berjiwa besar, 

dan bahagia melayani. Orang yang sehat ruhani dan keyakinannya akan selalu 

mempersiapkan diri untuk bergegas menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 



sebagai hamba Allah di hadapan Tuhan dan sebagai khalifah dihadapan makhluk 

Tuhan (Dzakie, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2002) menunjukkan hasil adanya 

korelasi yang linier antara religiusitas dengan intensi prososial, yaitu semakin 

tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin tinggi pula intensi 

prososial yang dimunculkan, dimana religiusitas merupakan dasar dari 

terbentuknya kecerdasan ruhaniah.  

Santri adalah salah satu kelompok individu yang dinilai memiliki 

kecerdasan ruhaniah. Sejak seseorang menjadi santri, maka saat itu juga individu 

memasuki sistem kehidupan yang berbeda, yakni sebuah kehidupan yang tidak 

mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Pondok 

pesantren menjadi sebuah media pembelajaran untuk berbagi. Perilaku ini 

memunculkan suatu mindset berpikir bagi santri (Tiar, 2008). Predikat sebagai 

orang yang mempunyai kecerdasan ruhaniah yang disandang para santri, 

menuntut para santri melakukan apa yang diperintahkan Allah. Diantaranya 

adalah bagaimana hubungannya dengan sesama yang bisa diwujudkan dengan 

perilaku prososial. Bagaimana kecerdasan yang dimiliki para santri tersebut 

mempengaruhi perilaku prososial yang dimunculkan dalam masyarakat. Tetapi 

kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dari mereka saat 

kembali ke masyarakat masih belum bisa mengamalkannya dalam perilaku 

prososial. Berarti tipe kepribadian dari santri itu sendiri juga mempengaruhi 

munculnya perilaku prososial.   



Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti mengajukan rumusan 

masalah “apakah ada hubungan antara kecerdasan ruhaniah dan tipe kepribadian 

ekstrovert dengan perilaku prososial pada santri”. Dengan adanya permasalahan 

seperti dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : Hubungan antara Kecerdasan Ruhani dan Tipe Kepribadian 

Ekstrovert dengan Perilaku Prososial pada Santri. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan ruhaniah dan tipe 

kepribadian dengan perilaku prososial pada santri. 

2. Untuk mengetahui hubungan kecerdasan ruhaniah dengan perilaku 

prososial pada santri. 

3. Untuk mengetahui hubungan tipe kepribadian ekstrovert dengan perilaku 

prososial pada santri. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada : 

1. Bagi Direktur Pondok Modern Gontor Putri 1. 

 Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan tentang perilaku 

prososial yang perlu dikembangkan oleh para santri. Perilaku tersebut dapat 

dimulai terlebih dahulu dari lingkungan pesantren. Direktur Pondok diharapkan 

dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam menyusun kurikulum 



pondok agar lebih meningkatkan kecerdasan ruhani dan mengembangkan potensi 

kepribadian ekstrovert para santrinya. 

2. Bagi Pengasuh Pondok Modern Gontor Putri 1. 

 Dapat menjadi masukan bagi para pengasuh agar lebih meningkatkan 

kecerdasan ruhani dan mengembangkan potensi kepribadian para santri. Selain itu 

peran pengasuh juga sangat penting dalam pengembangan pribadi santri. Dengan 

penelitian diharapkan para pengasuh dapat lebih mengarahkan para santrinya 

untuk selalu berperilaku prososial. 

3. Bagi Santri Pondok Modern Gontor 1 

 Diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan yang dimiliki tidak hanya 

secara intelektual tetapi juga ruhani dan mengembangkan potensi kepribadiannya 

menjadi pribadi yang positif sehingga dapat memunculkan perilaku prososial. 

Para santri dapat terlebih dahulu memerapkan perilaku prososial itu dari dalam 

podok terlebih dahulu untuk kemudian meluas ke masyarakat. 

4. Bagi Orang Tua para Santri Pondok Modern Gontor 1. 

 Diharapkan dapat membimbing anak-anak mereka menjadi pribadi yang 

memiliki kecerdasan ruhani yang tinggi dan juga pribadi yang ekstrovert.  

5.  Bagi penulis 

 Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai penerapan disiplin ilmu yang 

diterima khususnya tentang hubungan antara kecerdasan ruhani dan tipe 

kepribadian ekstrovert terhadap perilaku prososial pada santri. 

 

6. Bagi Ilmu Psikologi 



 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan ilmu psikologi khususnya. 

7.   Bagi penelitian berikutnya yang sejenis 

Semoga penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi penelitian berikutnya 

agar penelitian yang dihasilkan akan lebih baik. 
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