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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya adalah mahkluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan 

orang lain untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup dalam 

masyarakat secara berdampingan satu sama lain, sehingga dituntut untuk dapat hidup 

rukun, saling menghormati, menolong dan saling berbagi satu sama lainnya demi 

tercapainya kesejahteraan bersama. Berlaku pula pada orang-orang yang mandiri dan pintar 

pasti akan membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain dalam kehidupan sehari-

harinya. 

Pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah dikenal dunia sebagai bangsa yang suka 

bergotong-royong, bahkan hingga saat ini masih banyak kita temui di masyarakat tentang 

perilaku bergotong-royong ini. Gotong-royong adalah salah satu dari sekian banyak tradisi 

dan budaya yang ada di Indonesia. 

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang 

keberadaannya tidak terlepas dari masyrakatnya yang merupakan makhluk individu dan 

makhluk sosial. Manusia juga merupakan makhluk yang mampu membangun dirinya 

sendiri, yaitu tahu dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya (Widjaya, 2004). Gotong 

royong berarti bekerja secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan pekerjaan berat 

menjadi lebih ringan. Bergotong royong juga berarti bekerjasama tanpa sebuah paksaan 

dari pihak lain dalam mengerjakan sesuatu (Anggorowati & Sarmini, 2015). Seseorang 
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yang melakukan gotong royong berarti telah menerapkan bentuk perilaku prososial 

terhadap orang lain pada kehidupan sehari-hari. 

Perilaku prososial sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial yang menjalani kehidupan dalam masyarakat yang saling membutuhkan. 

Perilaku prososial merupakan sesuatu yang alami yang keluar dari dalam diri manusia. Hal 

ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain 

dan tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain dalam arti saling menolong, menyanyangi, 

membantu, dan melengkapi. Perilaku prososial adalah salah satu bentuk perilaku positif 

yang berguna untuk keharmonisan hubungan antar manusia, dan untuk mengurangi 

perilaku anti-sosial (Eisenberg, 1996). 

Kegiatan tolong menolong juga berkaitan dengan proses interaksi. Hal tersebut 

berlaku pula pada mahasiswa yang juga merupakan makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan bantuan/pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Canaan, Smith, Holmes, dkk (2010) dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa memiliki tingkat kerelawanan yang tinggi. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara awal 

kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai perilaku prososial 

yang mereka lakukan. Dari wawancara tersebut terdapat fenomena yakni pada saat ada 

teman yang sedang sakit dan teman-teman sekelas diajak untuk menjenguk yang 

mengkoordinir adalah mahasiswa non aktivis tersebut. Contoh lain, ketika terjadi bencana 

alam banjir dan tanah longsor diberbagai daerah di DIY, Wonogiri Pacitan dan daerah lain 

belakangan ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa IMM UMS 

yang melakukan penggalangan bantuan yang dikoordinir oleh Griya Pena guna membantu 
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meringankan beban korban banjir di daerah Weru Sukoharjo. Begitupun pada mahasiswa 

pecinta alam UMS, mereka bergabung bersama dengan organisasi pecinta alam yang lain 

yang tergabung dengan Forpalas (Forum Pecinta Alam Se-Eks Karesidenan Surakarta) 

melakukan penggalangan bantuan di pertigaan kampus dan Car Free Day di Slamet Riyadi, 

guna meringankan beban korban banjir di daerah Wonogiri. Dan organisasi 

kemahasiswaan yang lain yang melakukan kegiatan serupa guna membantu meringankan 

beban korban banjir. Selain contoh tersebut masih terdapat kegiatan prososial lain yang 

dilakukan oleh mahasiswa, seperti melakukan penyuluhan, mengadakan sunatan masal, 

bakti sosial dan kegiatan yang lain. Hal itu menunjukan bahwa mahasiswa tersebut telah 

melakukan tindakan perilaku prososial yang tinggi, dibuktikan dengan pemberian 

pertolongan dengan sukarela. 

Menurut Trivers (dalam Scott & Seglow, 2007) perilaku prososial sangat 

dimotivasi oleh altruism, yaitu ketertarikan yang tulus untuk menolong orang lain. 

Walapun ternyata banyak perilaku prososial yang terlihat altruistik kenyataannya 

termotivasi oleh norma resiprokal (kewajiban uhntuk membalas bantuan orang lain). 

Individu biasanya akan merasa tidak enak hati jika tidak membalas perbuatan orang lain 

yang membantunya dan akan merasa marah jika orang lain tidak membalas kebaikannya. 

Norma resiprokal atau altruism bisa memotivasi berbagai perilaku prososial, misalnya 

berbagi. Tetapi pendeketan timbal balik ini juga banyak mendapat banyak kritik karena 

dianggap lemah. Salah satu kelemahannya adalah ketidakmampuan untuk menjawab 

pertanyaan apa yang mendasari kerjasama apabila tindakan baik tersebut belum tentu 

mendapat balasan. 
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Banyak fenomena yang berkembang di kalangan akademis, dalam hal ini adalah 

mahasiswa. Mereka cenderung membagi mahasiswa dalam dua kelompok besar, yaitu 

mahasiswa yang dikenal aktif dalam organisasi (aktivis) dan mahasiswa yang pasif dalam 

organisasi (non aktivis). Penelitian yang dilakukan oleh Triyanto dan Puspitadewi (2013) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku prososial yang sangat besar antara 

mahasiswa aktivis dengan mahasiswa non aktivis, dimana mahasiswa aktivis memiliki 

perilaku prososial yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa biasa. Organisasi 

kemahasiswaan cukup mempengaruhi perilaku prososial seorang mahasiswa. Adanya 

organisasi kemahasiswaan sendiri mempunyai arti dan peran dan sekaligus sebagai wadah 

yang diharapkan untuk dapat mengembangkan wawasan dan kepribadian mahasiswa. 

Dengan mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan ini mahasiswa diharapkan 

dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat yang dapat digunakan dalam bersosialisasi di 

masyarakat di kemudian hari. Dengan demikian tanpa mengurangi adanya mahasiswa non 

aktivis, sudah seharusnya mahasiswa aktivis bisa menunjukan sikap bersosialisasi di 

masyarakat dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja 

perilaku prososial pada mahasiswa aktivis dan mahasiswa non aktivis. Untuk itulah peneliti 

mencoba melakukan penelitian dengan judul : ”Perilaku prososial pada mahasiswa”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perilaku 

prososial pada mahasiswa. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Industri dan Organisasi mengenai 

peran organisasi kampus sebagai wadah pembinaan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian 

ini diharapkan juga akan berperan dalam pengembangan ilmu pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh institusi untuk 

lebih mengarahkan mahasiswanya agar berperilaku prososial. 

b. Memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa mengenai peran organisasi 

sebagai wadah pembinaan nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk perilaku prososial. 

 


