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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia merupakan makhluk ciptaaan Allah SWT yang dikaruniai 

banyak kelebihan dibanding makhluk lain. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki 

tersebut antara lain kemampuan untuk berfikir, memiliki perasaan, dan 

kemampuan untuk analisa.  Kemampuan-kemampuan tersebut ada yang dibawa 

sejak lahir, tetapi ada juga yang dikembangkan melalui proses belajar dan 

pengalaman. Hal ini karena kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh potensi 

dasar manusia baik fisik, mental, sosial, maupun religiusnya (Ginanjar, 2013). 

        Sebagai makhluk sosial individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan  

interaksi dengan individu lain, bertukar pikiran, serta menghasilkan ide-ide baru 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku prososial diharapkan mampu 

menciptakan kehidupan yang lebih selaras. Oleh karenanya disamping seseorang 

individu harus memahami dirinya sendiri, ia juga harus memahami orang lain dan 

memahami kehidupan bersama di dalam  masyarakat, memahami lingkungan serta 

saling membantu, dan  saling menghargai sehingga terbentuk hubungan yang 

harmonis antara setiap individu Semakin berkembang kematangan sosial dan 

tanggung jawab sosial pada usia remaja, diharapkan seorang mampu 

mengembangkan  pribadinya dalam bentuk perilaku  prososial.  

Gerakan modernisasai telah menimbulkan pergeseran pola interaksi 

manusia  Ancok  (Setiawan,  2010) berpendapat bahwa  pembangunan yang 
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terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mengubah nilai hidup manusia 

menjadi pemburu  materi  dengan  mengabaikan dampak sosial yang  akan terjadi 

pada generasi muda. Pada kenyataannya nilai-nilai prososial yang ada di 

masyarakat semakin menunjukkan kemunduran terutama dialami oleh  para 

remaja. 

 Sullivan (Nawawi & Lubis, 2007) menyatakan salah satu fenomena yang 

menyita perhatian diantaranya dalam  masyarakat yang semakin modern individu 

cenderung mementingkan dirinya sendiri. Fenomena tersebut dahulunya dijumpai 

dalam kehidupan masyarakat di perkotaan tetapi sekarang ini terjadi disemua 

lapisan masyarakat, di lingkungan kerja, dan juga di lingkungan pendidikan atau 

sekolah. Tidaklah mengherankan jika sekarang nilai-nilai kesetiakawanan, 

pengabdian, dan  tolong-menolong mengalami penurunan yang berdampak pada 

perwujudan kepentingan diri sendiri atau egois dan rasa individualis. Hal ini akan 

membuat siswa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam setiap 

tindakan menolong orang lain serta memungkinkan individu tidak lagi 

mempedulikan orang lain yang dalam kesusahan sehingga individu enggan 

melakukan tindakan menolong.  

 Fenomena di atas menggambarkan bahwa perilaku menolong sebagai 

bentuk kepedulian sosial terhadap lingkungan semakin luntur dan terkikis. Hasil 

penelitian yang dilakukan Perwitasari (2010) menunjukkan penurunan kepedulian 

sosial dan kepekaan pada remaja terhadap orang lain dan lingkungannya. Remaja 

lebih banyak mementingkan diri sendiri dan keberhasilannya tanpa banyak 

mempertimbangkan keadaan orang lain di sekitarnya. Hal ini menyebabkan 
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remaja menjadi semakin  individualis dan sikap sosial yang dimiliki semakin 

pudar (Ginanjar, 2013). 

       Perilaku acuh dan Pasif juga dapat dilihat dalam perilaku yang ditunjukkan 

remaja SMA di Bandung. Ada 3 remaja putri terekam kamera bersikap masa     

bodoh dan acuh melihat seorang nenek terpeleset dan jatuh didepan toilet umum 

begitu saja tanpa peduli dan tanggap ataupu berusaha untuk menolongnya. 

(http://megapolitan.kompas.com/news/2002/10/21/1053423439/76. Hilangnya 

Perikemanusiaan.Remaja.Modern.). Sangat disayangkan siswa yang diharapkan 

menjadi generasi pembawa perubahan yang lebih baik justru menjadi bagian dari 

permasalahan bangsa. 

         Berdasarkan  hasil survei yang dilakukan peneliti terhadap 30 siswa pada 

tanggal 20 Mei 2014 di SMK Taman Siswa Sukoharjo, menunjukkan bahwa 

terdapat gejala penurunan perilaku prososial. 8 siswa (27%) menyatakan buku 

catatan hanya untuk pribadi bukan untuk dipinjamkan, 6 siswa (20%) menyatakan 

hanya mau bekerja sama dengan teman dekat saja, 9 siswa (30%) menyatakan 

hanya mau menolong orang yang dikenal saja, 4 siswa (13%) menyatakan  

sebagian uang saku masuk kantong sendiri untuk jajan dan bukan untuk 

disumbangkan kepadaorang yang membutuhkan. 3 siswa (10%) menyatakan 

sering  berbuat curang ketika ujian. 

Menurunnya perilaku prososial pada siswa SMK Taman Siswa Sukoharjo 

dapat dilihat dari wawancara dengan salah seorang guru BK di SMK Taman 

Siswa Sukoharjo pada tanggal 21 April 2014 yang berinisial E (43 tahun) menurut 

penuturannya ketika ada pengumpulan dana atau sumbangan  siswa susah 

http://megapolitan.kompas.com/news/2002/10/21/1053423439/76.%20Hilangnya%20Perikemanusiaan.Remaja.Modern
http://megapolitan.kompas.com/news/2002/10/21/1053423439/76.%20Hilangnya%20Perikemanusiaan.Remaja.Modern
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dimintai sumbangan jika buka teman satu kelas, banyak siswa cenderung 

menolong teman yang dekat atau sekelompok dengannya seperti ketika ada 

temannya yang sakit tidak mau meminjamkan motornya untuk mengantar teman 

yang sakit tersebut dengan alasan karena tidak berhubungan dekat dengan orang 

tersebut. Kasus lain yang sering terjadi adalah ketika ada siswa terpeleset atau 

jatuh dari motor siswa tidak menolongnya tetapi justru menertawakan dan 

mengolok-olok. 

Berdasarkan data di SMK Taman Siswa Sukoharjo dari catatan guru BK 

terkait perilaku antisosial, tahun 2011 25% berperilaku antisosial, tahun 2012 30% 

berprilaku antisosial, dan hingga akhir tahun 2013 terdapat 34% siswa berprilaku 

antisosial. Permasalahan perilaku antisosial berkisar pada kasus mengolok-olok 

teman ketika di dalam kelas, menjahili junior, dan membiarkan teman pingsan di 

kelas. 

        Penelitian yang dilakukan Robert & Strayer (Gusti & Margaretha, 2010) 

yang dilakukan terhadap 150 siswa tingkat menengah atas yang dibagi dalam 3 

kelas diketahui bahwa rata-rata setiap anak melakukan 15 tindakan menolong per 

jam. Tindakan menolong tersebut menurut pengamatan mereka berkisar pada 

tindakan meminjamkan buku dan alat tulis pada teman, menghibur teman yang 

sedih, mengingatkan teman jika alat tulis tertinggal di kelas, mengajari teman 

yang belum paham terhadap pelajaran, serta membantu guru mengambilkan alat 

tulis.  

Sears dkk (1994) mendefinisikan Prosoial adalah tindakan suka rela dan 

sikap mementingkan orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
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orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dan 

memiliki sifat-sifat positif bagi orang lain. Perilaku prososial terjadi diawali 

dengan adanya kemampuan mengadakan interaksi sosial yang baik di masyarakat. 

Perilaku menolong merupakan suatu tindakan yang secara harviah ada di dalam 

diri manusia. Hal itu karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus 

berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling menolong, 

membantu, dan melengkapi satu sama lain. 

Remaja umumnya berperilaku prososial dengan jalan melakukan peniruan 

atau imitasi terhadap teman-temannya, bila remaja mampu berperilaku 

menyenangkan orang lain maka akan mendapat reward atau hadiah atas perilaku 

yang telah dilakukan yang dapat diberikan dalam bentuk pujian dan penerimaan 

dari anggota kelompok terhadap kehadiran remaja. Pada masa remaja perilaku 

prososial dilakukan lebih berorientasi pada hubungan remaja dengan orang lain. 

Remaja ingin ikut serta aktif melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan 

mempunyai harapan untuk bisa membantu  memecahkan persoalan yang dihadapi 

orang lain (Hurlock, 1994) 

Tingkah laku  individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan 

(observasi) atas tingkah  laku yang ditampilkan oleh individu lain  yang menjadi 

model (Dayakisni dan Hunadiah, 2006).  Media massa saat ini telah menyentuh 

hampir semua lapisan masyarakat khususnya televisi. Televisi telah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, banyak orang yang 

menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat televisi khususnya bagi para 
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remaja. Mereka cenderung meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk 

menikmati sajian tayangan televisi (Tamburaka, 2012) 

Pemerhati acara televisi yang sehat menemukan dampak positif dari 

tayangan televisi. Televisi sebagai sarana edukasi dan informasi mampu membuka 

wawasan berfikir pemirsa untuk menerima dan mengetahui kejadian yang berada 

di lingkungan masyarakat ( Kuswandi, 1996).     

Hasil penelitian Pitriawanti (2010) bahwa tingkat mengkonsumsi media 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1  

Data jam jumlah menonton televise 

 

No Tempat Jam nonton Jam sekolah Kegiatan lain 

1 Indonesia 1.500 jam / tahun 750 jam / tahun  

2 Inggris 18 jam / minggu  Membaca buku : 

5jam / minggu 

3 Prancis 17 jam / minggu   

4 Swedia 12 jam / minggu   

5 Amerika 1.500  jam / tahun 900 jam / tahun  
 

Diantara banyaknya pilihan acara yang ditawarkan oleh media televisi 

seperti sinetron, infotaiment, progam berita, talk show, dan acara reality show 

acara reality showlah yang menjadi acara favorit remaja masa kini. Dartiningsih 

(2013) menyatakan adanya akses yang mudah terhadap televisi menjadi faktor 

yang membuat remaja membentuk hubungan yang lebih intensif dengan media 

televisi.  

Fenomena  tayangan  reality show tidak asing lagi di dalam  media televisi 

bahkan  sudah  mewabah, mulai dari reality show yang bertemakan hubungan tali 

kasih asmara, politik, kuis, budaya, petualangan, kisah hidup seseorang, dan lain 

sebagainya. Seiring berjalannya kreatifitas orang orang pertelevisian semakin 
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berkembang pula reality show dengan berbagai macam alur cerita yang dibuat 

untuk mencari perhatian dan memancing perasaan terharu dan rasa iba. Dahlius 

(2012) menyatakan dalam acara reality show sosial menyiarkan berbagai macam 

cerita tentang kesulitan, semangat bertahan hidup dan kepedulian terhadap sesama 

yang membutuhkan. Beberapa tayangan reality show menjadikan model sebagai 

pemberi pertolongan .Dengan kata lain reality show sosial sangat menguji 

kepekaan,menginspirasi dan  menumbuhkan rasa empati penonton. 

Tayangan reality show juga menjadi tayangan favorit di kalangan remaja 

putri khususnya di lingkungan SMK Taman Siswa Sukoharjo hasil Survey  

peneliti pada tanggal 30 Agustus 2014 dengan 30 siswa  SMK Taman Siswa 

Sukoharjo  94% siswa menyukai acara reality show yang bertema sosial. Jumlah 

tayangan reality show dengan tema sosial cukup banyak ditayangkan dan diminati 

remaja diantaranya, dari hasil survei di dapatkan hasil bahwa Orang Pinggiran 

Trans7 mendapat presentase sebesar 30%. Langit dan Bumi Trans7 presentasenya 

sebesar 27%, Mewujudkan Mimpi Indonesia Rcti presentasenya sebesar 10%, 

Merajut Asa Trans7 presentasenya sebesar 7% dan tayangan Rumah gratis 

Transtv yaitu presentasinya sebesar 27%. 

Ketertarikan individu terhadap tayangan reality show akan menimbulkan 

intensitas menonton yang tinggi yaitu merupakan kekuatan yang mendukung 

suatu pendapat atau  sikap. Ketertarikan individu pada program reality show yang 

di tayangkan oleh media televisi akan menarik perhatian  individu. Aktivitas yang 

sesuai dengan minat akan jauh lebih kuat dan intensif dibandingkan dengan 

aktivitas yang tidak sesuai dengan minatnya Chaplin (2000). Hal ini akan 
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mempermudah pemahaman atau penyerapan informasi maupun tayangan yang di 

sajikan televisi. Pengaruh televisi tidak harus terlihat langsung, namun intensitas 

menonton yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan penonton. Penonton akan 

belajar melalui pengamatan atau observasi atas tingkah laku yang ditampilkan 

pelaku sebagai model, pengamatan yang terus menerus dalam tayangan reality 

show akan memperkuat suatu tindakan  maupun sikap model dalam tayangan akan 

ditiru penonton. Semakin terpusat perhatian dan sering pengamatan oleh model 

maka akan semakin memungkinkan suatu perilaku model ditiru penonton dalam 

kehidupan nyata. 

Berdasarkan uraian  di atas, maka penulis merumuskan  masalah “Apakah 

ada hubungan antara intensitas menonton tayangan reality show televisi dengan 

perilaku prososial remaja?”. Kemudian untuk menjawab permasalahan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan 

antara intensitas menonton tayangan reality show televisi dengan perilaku 

prososial remaja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara intensitas menonton tayangan reality show 

televisi  dengan perilaku prososial remaja. 

2. Mengetahui  tingkat intensitas menonton tayangan reality show  televisi pada 

remaja. 
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3. Mengetahui tingkat perilaku prososial pada remaja. 

4. Mengetahui sumbangan efektif intensitas menonton tayangan reality show 

televisi terhadap perilaku prososial remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan informasi kepada anak terhadap 

intensitas menonoton tayangan reality show televisi sehingga remaja dapat 

memiliki perilaku prososial dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. 

2. Bagi penelitilain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan, bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan tema yang sama dengan mempertimbangkan variabel lain. 

3. Ilmuwan psikologi, penelitian ini dapat membangun dan mengembangkan 

khasanah keilmuwan psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, 

psikologi keluarga, dan psikologi sosial 

4. Guru, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai 

keterkaitan antara intensitas menonton tayangan reality show dengan   

perilaku prososial remaja 

5. Bagi subjek diharapkan dapat memahami empati yang tinggi dalam bergaul, 

sehingga siswa mampu menjalankan perilaku prososial yang tinggi dalam 

setiap tindakan. 

 

 


