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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berhadapan dengan dunia yang semakin berkembang membuat relawan 

semakin paham, bukan hanya terhadap dunia, namun juga harus memahami 

terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan dan pandangan diri relawan menjadi cukup 

tinggi, relawan menjadi paham atas tanggung jawab juga haknya. Para relawan 

ingin berkontribusi, dan mempunyai keinginan kuat untuk “dilihat”, “didengar” 

dan “diakui” kontribusinya. Relawan tidak ingin diperlakukan sebagai orang biasa 

dalam segala kegiatannya, apalagi dalam organisasi, hal tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk semua kalangan. (Pedoman PMI, 2008).     

Menurut Schroender (dalam Bonar & Fransisca, 2012) relawan sendiri 

adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan, dan 

waktu tanpa mengharapkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan 

keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan 

tertentu secara formal. 

Didukung oleh Mahmudah (2012) dalam kehidupan ada yang di kenal 

dengan nama kin selection yang merupakan lawan dari individual selection. Kin 

selection merupakan suatu hal di mana untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup harus ada kerja sama antar individu dengan lingkungannya. Itulah sebabnya 

manusia itu memiliki kecenderungan berinteraksi untuk saling tolong menolong. 

Sears (dalam Istiana,2016) menambahkan seseorang dikatakan berperilaku 

prososial jika individu tersebut menolong individu lain tanpa memperdulikan 
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motif-motif penolong, timbul karena adanya penderitaan yang dialami oleh orang 

lain yang meliputi saling membantu, saling menghibur, persahabatan, 

penyelamatan, pengorbanan, kemurahan hati, dan saling membagi. Dalam 

membantu dan menolong sesama manusia dapat mengikuti berbagai kegiatan 

positif seperti bakti sosial dan kelompok sosial lain yang bergerak dalam bidang 

kemanusiaan seperti menjadi relawan PMI dengan berbagai program yang 

bertujuan membantu sesama. 

Palang Merah Indonesia (PMI) itu sendiri adalah sebuah organisasi yang 

berstatus badan hukum yang disahkan sesuai Keppres RIS no.25 Tahun 1950  

ntuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan. PMI merupakan lembaga sosial 

kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk 

membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana,  baik 

bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia tanpa membedakan latar 

belakang korban atas dasar prioritas yang paling membutuhkan bantuan 

(Istiana,2016).   

Begitupun menurut penelitian Istiana (2016) tentang empati dan prososial 

relawan KSR PMI Kota Medan menunjukan bahwa relawan KSR PMI di kota 

Medan memiliki prososial yang tinggi dimana relawan memberikan bantuan 

kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sukarelawan sangat konsisten 

dengan tanggung jawabnya sebagai relawan yang bertugas untuk menolong 

kesulitan orang lain, sehingga membuat relawan mengalami hal-hal yang di alami 

oleh orang lain dan dapat merasakan iba, serta perhatian terhadap kemalangan 

orang lain.  Pada penelitian Natalya dan Herdiyanto (2016) tentang Frekuensi 
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Aktivitas Kerelawanan dan Psychology Well-Being menunjukkan bahwa menjadi 

sukarelawan remaja di Bali dapat memaknai aktivitas kerelawanan sebagai 

identitas sosial, peran sebagai batu pijakan yang bernilai tinggi dan nilai diri 

sebagai motivator.  

Hasil penelitian yang dilakukan Meilina, Grashinta, dan vinaya (2012) 

menemukan pada relawan bencana alam bahwa semakin tinggi tingkat resiliensi 

maka semakin tinggi pula tingkat altruistis relawan  tersebut. Relawan di dalam 

penelitian ini terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, sehingga dapat 

diasumsikan mereka adalah relawan yang mampu berhadapan dengan berbagai 

resiko, tantangan dan tekanan, termsuk juga emosi-emosi negatif (stressor) yang 

sering dihadapi relawan . 

Masyarakat pada umumnya memang mengenal PMI hanya kegiatan donor 

darah saja, padahal PMI tidak hanya bergerak pada bidang itu saja, PMI juga 

menyediakan relawan medis untuk dijadikan tim medis acara tertentu, serta 

kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan maupun 

siaga bencana. Berdasar salinan Nota LKPJ 2016 yang diperoleh Solopos.com 

(Hartono,2017), bencana alam yang terjadi di Kabupaten Wonogiri meliputi 119 

kejadian longsor, 30 banjir, 68 angin topan, 21 kebakaran, dan 11 tanah bergerak 

baik yang tidak menimbulkan kerusakan maupun yang menimbulkan kerusakan. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri melakukan beberapa 

upaya penanganan melalui relawan-relawan, seperti pemberian bahan makanan 

bagi korban, mitigasi bencana atau upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

menangani wilayah rawan kekeringan, dan memperbaiki rumah terkena dampak. 



4 
 

Hal ini membuat sukarelawan harus ikut turun tangan dalam membantu dan 

menolong .  

Hasil penelitian Siddik,dkk (2017) menyatakan adanya korelasi positif 

antara ikhlas dengan kebermaknaan hidup, ikhlas merupakan bentuk dari ibadah 

atau itual keagamaan. Para relawan tetap melakukan kegiatannya meski harus 

berhadapan dengan berbagai resiko dan tekanan. Perilaku sukarela juga sering 

disebut dengan perilaku altruistis yang ditujukan untuk keuntungan orang lain dan 

tidak didorong oleh pengharapan keuntungan pribadi. Bentuk ekstrim dari 

altruisme adalah mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan orang lain  ( King, 

2014) 

Para sukarelawan ini akan merasa lebih kuat atau sehat dengan menolong 

yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan(Awasthi, 

Chauhan, & Verma, 2014) yang menemukan adanya hubungan antara makna 

dalam kehidupan dengan kesehatan.  

Sukarelawan dapat mewujudkan keinginan belajar mengenai kejadian 

sosial, mengeksplorasi kekuatan personal, mengembangkan keterampilan baru, 

dan belajar bekerja sama dengan berbagai macam orang. Selain itu, menjadi 

sukarelawan merupakan kegiatan kemanusiaan yang berguna memperkuat harga 

diri bahkan mengembangkan kepribadian dengan pengalaman menghadapi hal-hal 

sulit seperti dalam hasil penelitian Natalya & Herdiyato (2016) tentang dampak 

menjadi sukarelawan pada remaja yang bergabung dalam kelompok sukarelawan 

AIDS. 
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Menurut Snyder, Omoto, & Lindsay (dalam Geiser, Okun& Grano,2014), 

kegiatan kesukarelaan ini merupakan situasi "win-win-win" karena manfaat yang 

didapat oleh masyarakat, oleh penerima layanan sukarelawan, dan oleh penyedia 

sukarelawan layanan. Sehingga manfaat positif menjadi relawan dapat diterima 

oleh segala kalangan.  

Meskipun manfaat yang diberikan para relawan dapat diterima namun 

relawan yang berkorban untuk masyarakat yang membutuhkan masih saja 

mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan meskipun sudah mengorbnkan 

tenaga hingga waktu tanpa upah. Seperti yang pernah dialami oleh relawan budi 

juwono "Pernah suatu ketika, kami bekerja membersihkan saluran di sebuah 

perkampungan agar tak terjadi banjir. Bukannya antusias membantu, malah ada 

warga yang nyeletuk, 'Dijarke wae, lha wong kono seng bayaran (biarkan saja, 

mereka yang mendapat upah).' Kami diam saja tidak meresponsnya," dilansir 

melalui TribunNews (Roziki,2017) 

Lebih lanjut, sesuai penelitian Bonar dan Fransisca (2012) yang 

menunjukkan bahwa sejauh ini memang sangat kurang perhatian yang 

ditunjukkan terhadap dampak nyata menjadi sukarelawan pada kesejahteran 

psikologis atau kepuasan hidup. Padahal, kepuasan hidup sangat berdampak 

terhadap pekerjaan dan kehidupan pribadi. Misalnya terkait dengan unjuk kerja, 

relasi yang baik, keunggulan mental dan fisik, serta kesehatan dan umur panjang.  

Salah satu faktor personal yang berkaitan dengan kepuasan hidup adalah 

kebermaknaan hidup yang menurut Frankl (dalam Bonar dan Fransisca,2012) 

adalah setiap orang memiliki makna hidup tersendiri.  
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Makna hidup merupakan bagaimana seseorang menilai keberadaannya 

dalam rangka mencapai tujuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam 

logotherapy terdapat tiga cara bagaimana kita dapat memberi arti bagi kehidupan 

yaitu : dengan  nilai karya (seseorang memberi kepada dunia lewat suatu ciptaan 

atau karya), nilai pengahayatan (dengan mengalami sesuatu atau melalui 

seseorang), dan nilai sikap (dengan sikap yang kita ambil terhadap penderitaan). 

(Schultz ,2010) 

Namun dalam menemukan makna hidup tersebut Baumister (2013) 

menyatakan dalam menemukan makna tersebut,seseorang tidak hanya 

mempengaruhi hal positif dalam hidupnya namun juga kegelisahan. Hal ini 

senada dengan temuan (Lane & Mathes, 2018) menunjukkan dalam hidup 

mungkin tidak hanya berhubungan dengan kebahagiaaan tapi juga stress karena 

khawatir akan kehilangan pengalaman yang berarti. Dari beberapa hasil 

penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti para relawan PMI di Wonogiri. 

Berdasar fenomena di atas, maka muncul pertanyaan yaitu bagaimanakah 

kebermaknaan hidup para relawan PMI di Kabupaten Wonogiri 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

kebermaknaan hidup pada relawan PMI di Kabupaten Wonogiri.  

 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

kajian dalam bidang Psikologi Positif dan Psikologi Sosial.  

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi pengurus PMI Di Wonogiri 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmu 

penegetahuan tentang kebermaknaan hidup relawan PMI sehingga 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan PMI di Kabupaten 

Wonogiri serta lebih memperhatikan para relawannya. 

b. Bagi relawan PMI Di Wonogiri  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah motivasi 

mengubah nilai nilai kebermaknaan hidup agar menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja sebagai relawan. 

c. Bagi masyarakat 

Menambah wawasan baru bagi masyarakat bahwa relawan 

PMI memiliki kebermaknaan hidup yang mempengaruhi kinerja 

sebagai relawan 

d. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat di jadikan acuan dan referensi yang 

berguna bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang 

sejenis. 


