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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia memiliki dua peran yaitu manusia 

sebagai makhluk individual dan manusia sebagai makhluk sosial. 

Manusia disebut sebagai manusia individual karena setiap manusia 

memiliki keunikan sendiri yang membedakanya dari individu lain selain 

dirinya. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kewajibannya untuk 

memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bertahan hidup memerlukan 

bantuan manusia lain. Seperti halnya manusia sebagai makhluk 

individual yang memiliki tugas, manusia sebagai makhluk sosial juga 

memiliki tugas yaitu untuk terlibat dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitarnya (Sarwono, 2014). 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu dapat berkembang dan 

dikembangkan dalam lingkungan bermasyarakat. Secara alami manusia 

sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berhubungan dan 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Menciptakan kehidupan yang 

selaras dan harmonis dibutuhkan keseimbangan peran antara manusia 

sebagai makhluk individual dan manusia sebagai makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial pun dalam  berinteraksi dengan sesama 

manusia seharusnya memiliki dorongan untuk saling membantu dan 

bergantung satu sama lain termasuk saling tolong menolong. Tidak bisa 

dipungkiri walaupun manusia memenuhi kebutuhan berinteraksi dengan 

sesamanya tetapi nilai – nilai moral yang terdapat didalamnya dapat 



 

 

 

 

2 

 

bergeser. Pergeseran ini dapat disebabkan banyak hal baik dari dalam 

diri individu itu sendiri maupun dari lingkungannya. 

Nilai – nilai moral dasar seperti kepedulian terhadap sesama dan 

keinginan untuk menolong dapat disebut juga sebagai perilaku prososial. 

Perilaku prososial dapat diartikan sebagai perilaku yang meliputi segala 

bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong 

orang lain tanpa memperhatikan motif – motif sang penolong (Asih & 

Pratiwi,2010) 

Manusia sebagai makhluk sosial maka tidak bisa terhindar dari 

situasi – situasi sosial, dan dalam situasi sosial maka pasti ada norma – 

norma dan nilai – nilai yang berlaku (Sarwono & Meinarno,2014). 

Dengan adanya nilai dan norma maka ada harapan untuk setiap manusia 

bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 

Sesuai dengan harapan yang ada dalam masyarakat tentang 

perilaku  manusia, maka diharapkan pula setiap dalam diri manusia 

terdapat perilaku prososial (Myers, 2012). Dalam kehidupan sehari – 

hari manusia tidak bisa lepas dari harapan – harapan tersebut. Harapan 

ada pada semua lini kehidupan, akan selalu ada dan meningkat seiring 

manusia bertumbuh dan berkembang. Sejak dalam kandungan ada 

harapan orang tua untuk anaknya lahir dengan sempurna secara fisik, 

tumbuh dengan sehat, lalu meningkat agar anaknya masuk ke sekolah 

yang bagus, memiliki nilai yang baik serta memiliki moral yang  sesuai 

harapan masyarakat. 

Setiap manusia sejak lahir memiliki tuntutan untuk memenuhi 

suatu harapan yang ada. Tututan yang perlu dipenuhi dari awal manusia 
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lahir ini dapat disebut juga sebagai tugas perkembangan. Tugas 

perkembangan akan berbeda pada setiap tingkatannya, tugas 

perkembangan anak akan berbeda dari remaja begitu juga dengan tugas 

perkembangan manusia dewasa (Ali,2008). 

Interaksi sosial merupakan salah satu tugas yang ada pada tiap 

tahap perkembangan meskipun dalam kualitas yang berbeda. Remaja 

sendiri berbeda dengan bayi yang lingkungannya hanya keluarga dekat, 

maka mereka memiliki tugas untuk berinteraksi dengan baik dengan 

teman sebayanya dari kedua jenis kelamin. Dalam interaksi sosial ini 

salah satunya kita dapat mengambil contoh perilaku prososial seperti 

membantu teman sekelas yang dalam kesulitan. 

Banyak peneliti yang telah membuat penelitian mengenai 

perilaku prososial yang dapat digunakan sebagai contoh yang lebih 

konkret sekaligus teoritis. Salah satu penelitan yang pernah dilakukan 

adalah mengenai perilaku prososial ditinjau dari empati dan kematangan 

sosial (Asih dan Pratiwi, 2010). Dari hasil penelitian Asih dan Pratiwi 

diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan antara empati dan 

kematangan sosial pada perilaku prososial seseorang, bahwa perilaku 

prososial seseorang akan lebih tinggi ketika empati dan kematangan 

sosial nya juga tinggi. 

Ketika seseorang turun dari dalam bus kota kemudian secara 

bersamaan dia melihat seorang ibu – ibu menjatuhkan belanjaanya dan 

memutuskan untuk membantu ibu ini untuk memunguti belanjaannya 

maka tindakan ini dapat disebut sebagai perilaku prososial. Seperti apa 

yang dilakukan orang asing tersebut pada seorang ibu – ibu maka kita 
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juga dapat mengharapkan perilaku prososial ini muncul pada seorang 

remaja  terhadap teman sebayanya. Harapan memang akan terus ada 

tetapi tentu saja tidak semua harapan akan terpenuhi sama halnya 

dengan harapan bahwa semua remaja akan memiliki perilaku sosial 

yang tinggi. 

Seperti yang penulis alami sendiri selama berada dalam 

lingkungan kampus Unika Soegijapranata Semarang sejak bulan April 

2018, walaupun muncul perilaku prososial pada mahasiwanya tetapi 

masih banyak juga penyimpangan yang muncul. Sempat dilakukan 

wawancara terhadap salah satu mahasiswa yang berinisial U pada 

tanggal 11 April 2018 tentang penyimpangan perilaku prososial ini, dari 

hasil wawancara ditemukan masih ada bahkan tidak sedikit 

penyimpangan perilaku prososial yang timbul, seperti teman yang 

enggan membagi informasi penting dari fakultas, tidak suka 

meminjamkan barang ataupun membantu teman lain yang sedang 

kesulitan dalam tugas. 

Remaja merupakan masa transisi dari anak – anak ke fase 

dewasa. Masa transisi dari anak-anak ke fase dewasa ini terkadang 

membingungkan diri individu, karena sudah tidak dianggap anak-anak 

namun juga belum bisa dianggap dewasa sepenuhnya. Dengan masa 

tansisi yang membingungkan ini maka terjadi banyak pula dilema dalam 

diri remaja. Keputusan untuk menolong dan timbulnya perilaku sosial 

tidak akan terjadi semudah itu karena banyaknya dilema di dalam diri 

mereka ini. 
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Secara teoritis dikemukakan oleh Myers (2012) perilaku 

prososial dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terdapat tekanan 

waktu, kesamaan, sifat – sifat kepribadian, gender dan kepercayaan 

religius. Dengan adanya banyak faktor dari timbulnya perilaku prososial 

maka peniliti memfokuskan pada faktor kepercayaan religius. Pada 

faktor kepercayaan religius tersebut, Myers (2012) mengemukakan hasil 

penelitian dari Pichon, dkk., yang menemukan bahwa adanya Tuhan 

dalam pikiran subjek akan menjadi lebih dermawan dalam memberikan 

donasi. 

Penelitian mengenai hubungan antara religiusitas dengan perilaku 

prososial juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. 

Penelitian tersebut seperti dilakukan oleh oleh Haryati (2013) terhadap 

subjek perawat Rumah Sakit Bunda Surabaya, dan menemukan hasil 

bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dengan 

perilaku prososial perawat di Rumah Sakit Bunda Surabaya.  

Penelitian yang dilakukan Muryadi dan Matulessy (2012) 

terhadap subjek guru di SMP Negeri se-Kecamatan Semen, Kabupaten 

Kediri yang beragama Islam. Dalam penelitian tersebut diperoleh 

hubungan positif antara religiusitas dengan perilaku prososial yang 

artinya semakin tinggi religiusitas, maka akan semakin tinggi perilaku 

prososial, demikian pula sebaliknya. 

Berdasarkan hasil penelitian Pichon, dkk., (dalam Myers, 2012), 

dan hasil penelitian Haryati (2013), serta hasil penelitian Muryadi dan 

Matulessy (2012) di atas, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

religiusitas dengan perilaku prososial. Meskipun ketiga hasil penelitian 
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tersebut menemukan adanya hubungan religiusitas dengan perilaku 

prososial, bukan berarti kedua variabel tersebut selalu memiliki 

hubungan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil penelitian yang 

justru menemukan tidak adanya hubungan antara religiusitas dengan 

perilaku prososial. Penelitian tersebut dilakukan Putri (2013) terhadap 

santri yang berstatus sebagai pelajar di salah satu pondok pesantren di 

Banyuwangi tahun pelajaran 2014/2015. 

Hasil lain juga terlihat dari penerapan religiusitas di lingkungan 

kampus Unika Soegijapranata, hal sederhana yang dapat terlihat adalah 

perilaku membuang sampah sembarangan padahal pada beberapa ajaran 

disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman dan untuk 

menjaga kelestarian alam. Hal ini berarti, mahasiswa tidak 

mengamalkan ajaran dari agamanya atau dapat disebut juga 

penyimpangan dan religiusitas tidak dapat dijadikan perkiraan dalam  

perubahan perilaku prososial pada remaja. 

Berdasarkan perbedaan hasil-hasil penelitian dan pengamatan 

tersebut di atas, maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara religiusitasdengan perilaku prososial padaremaja?. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara religiusitas dengan perilaku prososial pada remaja. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya psikologi sosial 

khususnya dilingkungan remaja, yang terkait dengan hubungan 

antara religiusitas dengan perilaku prososial. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penilitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan pengetahuan untuk masyarakat ataupun sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perilaku 

prosisal pada remaja dipengaruhi dari religiusitasnya.




