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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa

bantuan orang lain dan terjadi ketergantungan juga rasa saling

membutuhkan antara individu yang satu dengan individu lainnya.

Melekatnya identitas sebagai makhluk sosial diharapkan dapat diwujudkan

dalam kehidupan bermasyarakat melalui tingkah laku tolong menolong.

Tingkah laku tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat dalam

dunia psikologi sering disebut dengan tingkah laku prososial.

Di dalam kehidupan bersosial, manusia juga saling berinteraksi.

Dengan berinteraksi akan menimbulkan perilaku saling menghormati,

menghargai dan saling menolong. Akan tetapi sebagian orang untuk

memberi pertolongan masih memikirkan untung rugi yang akan diterima

oleh si penolong. Namun ada orang yang memberi pertolongan dengan

tulus, tidak memikirkan penghargaan apa yang akan diterima bahkan

mereka berpendapat apabila menolong maka orang yang diberi petolongan

akan merasa senang. Baron dan Byrne (2005, hal.92) menjelaskan bahwa

tingkah laku prososial adalah tindakan seseorang untuk menolong orang

lain tanpa meminta imbalan dan tanpa ada motif penolong.

Tindakan seseorang dapat berakibat menguntungkan atau merugikan

menjadi akibat yang mengikuti perbuatan itu sendiri, bahkan orang yang

menolong rela untuk  mendapat resiko.
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Tindakan seseorang dapat berakibat menguntungkan atau merugikan

menjadi akibat yang mengikuti perbuatan itu sendiri, bahkan orang yang

menolong rela untuk  mendapat resiko.

Tingkah laku prososial sendiri penting dalam kehidupan

bermasyarakat dimana hal ini berguna untuk meringankan penderitaan

orang lain. Hal ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti menghibur

teman yang sedang sedih, membantu menyeberang saat jalanan ramai, dan

memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, prososial

dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, salah satunya dilakukan

oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pertahanan,

keamanan, dan ketertiban masyarakat merupakan hal yang harus dimiliki

oleh sebuah negara. Salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran

dan tanggung jawab dalam penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat

tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat merupakan

slogan Kepolisian Repulik Indonesia. Hal tersebut juga tertuang dalam

dasar hukum tentang Polri didalam UU RI No. 2 tahun 2002 yang

menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Poin selanjutnya dalam

UU tersebut menyebutkan tujuan Polri yang kedua adalah terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian

yang terakhir adalah terbinanya ketentraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia.
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Yulihastin (2008, hal.4) juga menjelaskan yang sama tentang tugas-

tugas polri yaitu, yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban umum

seperti salah satu contohnya menjaga demonstrasi, melakukan patroli di

tempat-tempat umum, menanggulangi kemacetan lalu lintas dan

menanggulangi terjadinya kerusuhan massal. Kemudian tugas yang kedua

adalah menegakkan hukum seperti mengungkap jaringan narkoba, mengejar

penjahat, mengungkap sindikat perdagangan manusia, selanjutnya

membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan seperti di atas.

Ketiga tugas umum polisi yang masyarakat sangat ingat adalah memberikan

pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, seperti melindungi orang yang

memerlukan perlindungan (korban kejahatan) dan menyerahkan pelaku

kejahatan ke kejaksaan untuk menjalani proses hukum selanjutnya melalui

pengadilan, melayani pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berguna untuk mengemudikan

kendaraan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berguna

untuk melamar pekerjaan.

Salah satu bentuk prososial yang dapat dilakukan polisi adalah

melayani. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, polisi sudah

melakukan tingkah laku prososial. Misalnya, mengatur jalan raya yang

macet, membantu masyarakat ketika sulit menyebrang, menjawab dengan

senyum saat ada yang bertanya, membantu pengendara saat kendaraan

mogok di tengah jalan, yang tampak dari ketiga tugas polri tersebut adalah

ketika melayani, dan bentuk tingkah laku prososial yang lain.

Ada beberapa satuan di kepolisian, yang terdiri dari satuan fungsi

operasional, satuan pelaksana pembantu dan satuan khusus. Satuan fungsi
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operasional Kepolisian yang dibentuk oleh Polri yaitu, Intelijen Keamanan

(IntelKam), Reserse Kriminal (Reskrim), dan Satuan Lalu Lintas

(Satlantas). Pembantu pelaksana yang membantu pelayanan adalah Sentra

Pelayanan Kepolisian (SPK), dan satuan khusus milik Polri adalah Brigade

Mobil (Brimop). Salah satu satuan fungsi opersional dalam kepolisian yang

cukup sering berhubungan dengan masyarakat  adalah Satlantas.

Satuan Lalu Lintas atau yang sering disebut Satlantas adalah unsur

pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres dan bertugas

menyelenggarakan serta membina fungsi lalu lintas kepolisian yang

meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan

masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan indentifikasi pengemudi,

penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu

lintas untuk memelihara keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Salah satu contoh tindakan prososial dilakukan oleh anggota satuan

lalu lintas Patroli Jalan Raya (PJR) dengan membantu pengendara mobil

untuk mengganti ban saat sedang bertugas. Pengendara mobil hendak

memberikan imbalan pada anggota PJR setelah pertolongan yang diberikan,

namun anggota PJR tersebut menolaknya. Oleh sebab itu, sebagai tanda

terimakasih, pengendara mobil tersebut mendatangi Polda Metro Jaya untuk

memberikan 200 masker kepada Satlantas PJR (Cahya, 2015). Anggota

Satlantas Polres Tuba juga menunjukan tingkah laku prososial seperti

menggendong nenek yang sedang ketakutan untuk menyebrangi jalan.

Contoh kasus diatas adalah bentuk tingkah laku prososial yang di

lakukan oleh anggota Satlantas ketika sedang bertugas. Hal tersebut sudah

selayaknya dilakukan oleh anggota Satlantas mengingat bahwa salah satu
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tugasnya adalah melayani. Namun pada kenyataannya ada beberapa

anggota Satlantas yang masih menjalankan tugasnya diluar prosedur yang

berlaku seperti, salah satu oknum anggota Satlantas yang meminta baju

batik sebagai ganti tilang. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan

penulis ada anggtoa Satlantas yang tidak memberikan pelayanan atau

menolong dengan sepenuh hati.

Tingkah laku prososial anggota Satlantas tersebut tentu dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Seperti yang di jelaskan Myers (2012, hal. 225) ada

dua faktor yang mendasari tingkah laku prososial seseorang yaitu:

pengaruh-pengaruh internal contohnya rasa bersalah dan suasana hati,

kepribadian, religiusitas, pengaruh eksternal seperti: norma sosial, jumlah

pengamat lain, tekanan waktu, dan kesamaan atau kemiripan.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga anggota Satlantas di

Polrestabes Semarang Barat pada bulan Mei 2016 mendapatkan data bahwa

tingkah laku prososial anggota Satlantas adalah memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan maksimal, mengarahkan rambu-rambu lalu

lintas yang jelas saat ada pengalihan jalan, menjawab pertanyaan saat ada

yang bertanya, membantu anggota Satlantas yang lainnya saat memerlukan

bantuan, menjadi penengah antara masyarakat saat terjadi kasus kecelakaan,

memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, dan peka terhadap lingkungan

sekitar.

Narasumber juga mengatakan terkadang anggota satlantas dituntut

banyak hal bahkan di luar jobdesnya (job descreption), karena terkadang

masyarakat bisa sewaktu-waktu datang untuk bertanya. Anggota Satlantas



6

menyadari tugas tersebut sudah menjadi kewajibannya untuk menolong dan

melayani masyarakat. Ketika penulis bertanya tentang penerapan nilai-nilai

agama dalam kehidupan sehrai-hari (religiusitas) anggota Satlantas

menjalankan ibadah dengan tepat waktu, mengikuti kegiatan keagamaan,

dan melaksankana tugas sebagai Polisi dengan maksimal. Salah satu

narasumber mengatakan bahwa ketika seorang anggota Satlantas memiliki

iman yang kuat seperti, tidak menerima uang damai saat menilang

pelanggar lalu lintas maka akan melakukan tugasnya dengan sepenuh hati

dan bertanggung jawab. Ketika anggota Satlantas dapat menerapkan nilai-

nilai agama dalam kehidupan sehari-hari maka menolong atau melayani

bukan menjadi beban dalam bertugas  tetapi sudah menjadi naluri untuk

menolong masyarakat.

Tingkah Laku Prososial seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Seperti yang dikemukakan oleh Myers (2012, hal. 225) ada dua

faktor tingkah laku prososial yaitu, faktor eksternal yang terdiri dari norma

sosial, jumlah pengamat, tekanan waktu, kesamaan. Tingkah laku prososial

juga dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari rasa bersalah, suasana

hati, sifat, dan religiusitas. Seseorang yang memiliki komitment religiusitas

akan lebih banyak waktu untuk melakukan tindakan sosial seperti,

menolong dan berderma.

Menurut Ghufron dan Risnawita (2010, hal. 167) religiusitas adalah

tingkat keterikatan individu terhadap agamanya dan menunjukkan bahwa

individu telah menghayati ajaran agamanya, sehingga berpengaruh dalam

segala tindakan dan juga pandangan hidup termasuk salah satunya adalah

tingkah laku prososialnya. Seseorang yang memahami nilai atau ajaran
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agamanya dalam hal ini tingkat religiusitasnya tinggi. Maka individu akan

menyadari bahwa tingkah laku prososial merupakan kewajiban yang perlu

dilakukan sebagai umat beragama dan mengesampingkan hal lain seperti

menerima imbalan, pujian dan dalam bentuk hal lain.

Seseorang yang memiliki komitmen terhadap agamanya tidak akan

lupa dengan etika kerja yang diajarkan oleh agamnya yaitu baik budi, tidak

semena-mena terhadap orang lain, bekerja yang jujur serata bertanggung

jawab dengan tugas yang diberikan. Anggota Satlantas yang memiliki

kriteria tersebut maka akan menunjukkan tingkah laku prososial yang tinggi

dan menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan pembahasan diatas

Apakah ada hubungan antara Religiusitas dengan Tingkah Laku Prososial

pada Polisi Satuan Lalu Lintas? Oleh karena itu penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai hubungan tingkah laku prososial pada

Polisi Satuan Lalu Lintas ditinjau dari Religiusitas.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara

tingkat religiusitas dengan tingkah laku prososial pada Polisi Satuan

Lalu Lintas di Polrestabes Semarang.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

terhadap ilmu psikologi sosial terkait tingkah laku prososial.
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan refrensi atau acuan bagi

peneliti-peneliti yang berkaitan dan memperbaiki perilaku Satuan

Lalu Lintas terutama dalam hal tingkah laku prososial.
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