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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang apabila dalam kehidupan sehari-

harinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia selalu membutuhkan 

orang lain dapat untuk terus bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, 

manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun sudah mempunyai 

kedudukan dan kekayaan, manusia tetap membutuhkan manusia lainnya. Oleh 

karena itu, kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari tolong-menolong antar 

sesama agar manusia dapat terus memenuhi segala kebutuhan hidup. Dalam ilmu 

psikologi, perilaku tolong menolong disebut juga perilaku prososial. 

Baron & Byrne (2005) Perilaku prososial adalah tindakan individu 

menolong orang yang membutuhkan pertolongan namun tanpa memberikan 

manfaat apapun bagisi penolong. Menurut William (dalam Dayakisni & Hudaniah, 

2015) perilaku prososial perilaku yang dapat merubah keadaan orang yang 

diberikan pertolongan dari keadaan yang semula kurang baik menjadi keadaan 

yang lebih baik. 

Benabou & Tirole (2006) menyatakan bahwa tindakan yang mencerminkan 

perilaku prososial diantaranya: memberi suara politik, beramal, mendonasikan 

darah, dan bergabung dengan regu penyelamat. Orang dengan perilaku prososial 

rela membantu orang asing, dan bahkan terkadang membuat orang yang 

menolong tersebut berada dalam resiko sehingga mau untuk mengorbankan 

nyawanya untuk orang yang bahkan belum dikenal.
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Mussen (dalam Asih & Pratiwi, 2010) menyebutkan bahwa secara konkrit, 

perilaku prososial meliputi: tindakan berbagi (sharing), kerjasama (cooperation), 

menolong (helping), kejujuran (honesty), dermawan (donating) serta 

mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. 

Tingkah laku prososial merupakan salah satu bentuk keterampilan sosial 

yang perlu dikembangkan oleh remaja, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, 

maupun sekolah untuk dapat membantu agar remaja dapat menjalin hubungan 

sosial secara lebih baik. Remaja sebagai generasi muda diharapkan dapat 

menunjukkan perilaku prososial ketika ada orang lain yang membutuhkan 

pertolongan. Remaja dikatakan berperilaku prososial jika dapat menolong individu 

lain tanpa memperdulikan motif-motif tertentu dan perasaan menolong tersebut 

murni timbul karena adanya penderitaan yang dialami.  

Menurut Jamli (dalam Ayudhia & Kristiana, 2016) perilaku prososial sangat 

penting bagi remaja khususnya siswa SMA karena bagi siswa sikap prososial 

dapat membantu mereka untuk mewujudkan sikap saling membantu di bangku 

sekolah karena banyaknya tugas sekolah yang menuntut kerjasama dan sikap 

prososial antar kelompok dan tanpa adanya perilaku prososial maka kepedulian 

antar siswa akan memudar dan tidak akan adanya proses tolong menolong.  

Kartono (dalam Asih & Pratiwi, 2010) menyatakan bahwa  prososial adalah 

suatu sikap sosial yang tujuannya menguntungkan orang lain yang di dalamnya 

terdapat unsur-unsur kebersamaan, kerjasama, kooperatif dan altruisme. Perilaku 

prososial pada remaja dapat memberikan pengaruh bagaimana remaja melakukan 

interaksi sosial. Perilaku prososial pada remaja dapat mendorong seorang remaja 

untuk berinteraksi, bekerjasama, dan menolong orang lain tanpa mengharapkan 

sesuatu untuk diri si penolong. 
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Seiring dengan berjalannya waktu, kepedulian remaja terhadap 

lingkungannya mulai berkurang. Perkembangan globalisasi saat ini sangat 

mempengaruhi kehidupan remaja, sehingga membuat sikap tolong menolong di 

kalangan remaja semakin memudar. Remaja saat ini sudah banyak yang 

mementingkan sikap individualistis, yang membuat remaja hanya berpikir tentang 

kesenangan diri sendiri tanpa mau memikirkan keadaan orang lain. Remaja 

bukannya gemar untuk melakukan perilaku sikap prososial, justru sebaliknya 

malah semakin banyak yang melakukan perilaku antisosial.  

Banyak kegiatan yang dapat meningkatkan prososial pada remaja salah 

satunya adalah kegiatan pramuka. Seperti dikutip dari Metro Semarang.com 

(Wuryono, 2016) dimana anggota Pramuka peduli menyiapkan posko ber-AC dan 

menyiapkan takjil bagi para pemudik, mereka menyediakan fasilitas seperti posko 

kesehatan meski hanya berupa P3K standar, dan cek tensi dari pramuka 

kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan mereka sebagai wujud peduli terhadap 

para pemudik agar para pemudik dapat beristirahat dan juga dapat menolong para 

pemudik yang sakit saat diperjalanan, hingga akhirnya mereka dapat selamat 

sampai tujuan. Kegiatan lain yang dikutip dari MetroSemarang.com (Wuryono, 

2015) dilakukan oleh anggota pramuka lainnya yaitu aksi bersih-bersih sampah di 

kawasan wisata Gua Kreo yang dilakukan sebanyak 50 anggota Satuan Karya 

(Saka) Pramuka Pariwisata dari berbagai perwakilan. Kegiatan tersebut sebagai 

sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya anggota pramuka 

dalam menjaga objek wisata.  

Kegiatan pramuka juga masih menjadi kegiatan wajib yang rutin dilakukan 

oleh SMA N 11 Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 

dengan beberapa anggota Pramuka Ambalan Bhakti SMA N 11 Semarang salah 
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satunya bernama Bayu, ia menjelaskan banyak kegiatan sosial yang ia lakukan 

sebagai anggota pramuka yaitu kegiatan bakti sosial seperti penegak peduli 

masjid, posko mudik, dan posko natal. Diakui Bayu masih banyak kegiatan lain 

seperti melakukan pada pertemuan penggalangan dana untuk korban bencana 

alam dan mengadakan kerja bakti baik diluar maupun didalam sekolah. Menurut 

Bayu, masih banyak remaja yang masih tergugah untuk mengikuti kegiatan 

pramuka ditengah banyaknya remaja yang bersikap antisosial yang pada saat ini 

acuh tak acuh terhadap kepedulian terhadap sesama dan lebih mementingkan 

kepentingan pribadi.  

Kegiatan pramuka masih diminati oleh remaja di era moderanisasi saat ini 

terbukti dengan antusiasme para calon anggota pramuka Ambalan Manggala 

Bhakti SMA N 11 yang aktif menjadi anggota pramuka. Menurut anggota Ambalan 

Bhakti lainya yaitu Yusuf mengatakan bahwa saat selain menjadi anggota 

pramuka karena selain pramuka memang sudah menjadi ekstrakulikuler wajib, 

dirinya mengikuti kegiatan antusias terhadap kegiatan tersebut dikarenakan ingin 

menyalurkan rasa kepedulian mereka terhadap sesama. Tidak hanya itu Dina 

sebagai salah satu anggota Pramuka yang lainpun menambahkan bahwa kegiatan 

yang sudah dijalaninya dan anggota pramuka yang lain membuat dia bangga 

dikarenakan ia telah menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan hal baik 

dengan rela berkoban untuk membantu sesama, dan saling gotong royong untuk 

tujuan yang mulia. Menurutnya perilaku prososial jauh lebih baik dibandingkan 

tindakan antisosial yang marak diakukan remaja pada saat ini. 

Berbeda dengan Pramuka SMA lainnya, Pramuka SMA N 11 Semarang 

selalu mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan perilaku prososial seperti 

rutin melakukan bhakti sosial dan donor darah, pramuka SMA N 11 Semarang 
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bahkan bekerjasama dengan PMI dan beberapa panti asuhan guna untuk 

menyalurkan kegiatan sosialnya tersebut. Kegiatan tersebut sudah seperti 

kegiatan wajib karena emang selalu diadakan setiap bulannya. Pramuka SMA N 

11 Semarang juga sangat mengayomi dan memperhatikan anggotanya dibuktikan 

dengan apabila ada anggotanya yang tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka 

seperti outbond atau kemah dikarenakan masalah biaya, maka biaya orang 

tersebut akan ditanggung bersama oleh anggota lainnya.  

Pada pramuka SMA lainnya yaitu SMA N 5 Semarang pramuka juga 

menjadi ektrakulikuler wajib namun mereka menjalankan pramuka leih cenderung 

berorientasi untuk mengejar prestasi bagi pramuka sekolah tersebut seperti 

berfokus pada latihan dan mengikuti setiap lomba pramuka kegiatan pramuka di 

SMA lain lebih dominan kearah pencapaian prestasi bagi nama pramuka di SMA 

tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tiga narasumber 

yang dimana mereka adalah anggota pramuka SMA N 5 Semarang, mereka 

mengatakan bahwa kegiatan pramuka yang mereka jalankan sangat dominan 

dengan latihan-latihan kepramukaan tujuannya untuk persiapan mereka 

menghadapi lomba-lomba pramuka. 

Perilaku prososial merupakan suatu bentuk dukungan interpersonal yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini pihak yang 

membutuhkan, baik bantuan secara material maupun dukungan moral yang 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pihak penerima bantuan, baik 

secara fisik maupun psikis namun tidak mendatangkan keuntungan yang jelas bagi 

pihak penolong, bahkan mengundang risiko tertentu. 

Ada bermacam faktor yang mempengaruhi perilaku prososial pada remaja. 

Dayakisni & Hudaniah (2015) menjelaskan ada beberapa faktor situasional dan 
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personal yang menentukan perilaku prososial. Faktor situasional meliputi adanya 

kehadiran orang lain, sejauh mana pengorbanan yang harus dikeluarkan, 

pengalaman dan suasana hati, kejelasan stimulus, adanya norma-norma sosial, 

hubungan antara penolong dengan korban. Sedangkan faktor personal meliputi 

karakteristik kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu memiliki harga diri yang 

tinggi, rendahnya kebutuhan akan persetujuan orang lain, rendahnya menghindari 

tanggung jawab dan fokus kendali yang internal (locus of control internal). 

Salah satu elemen penting yang mempengaruhi perilaku prososial adalah 

locus of control internal. Larsen & Buss (2005) locus of control internal adalah 

pemahaman yang berujung pada kepercayaan seseorang tentang penafsiran 

peran tanggung jawab yang ada pada dirinya. Individu yang memiliki locus of 

control internal dianggap akan mampu menerapkan perilaku prososial karena 

individu dengan locus of control internal memiliki keyakinan dari dalam diri mereka 

bahwa ia mampu mengatur kehidupannya berdasarkan keinginan dan usaha dari 

dalam dirinya dan lebih mengimplementasikan tanggung jawab.  

Locus of control merupakan keyakinan seseorang terhadap sumber yang 

mengontrol kejadian-kejadian dalam hidupnya. Lefcourt (dalam Smet, 1994) locus 

of control mengacu pada keyakinan dimana individu memandang semua kejadian 

dalam hidupnya apakah dapat dikontrol (kontrol internal) atau sebagai sesuatu 

yang tidak berhubungan dengan perilakunya sehingga di luar kontrol pribadinya 

(kontrol eksternal). Orang yang mempunyai locus of internal mempunyai harapan 

umum bahwa peristiwa penguatan berada di bawah kendali dirinya dan orang 

tersebut bertanggung jawab atas hasil utama dalam kehidupan. Dengan demikian, 

orang-orang dengan locus of control internal ini menafsirkan bala bantuan yang 
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mereka terima dari lingkungan sekitar mereka sebagai timbal balik atas tindakan 

mereka sendiri Lee-Kelley (dalam April, Dharani, & Peters, 2012). 

Anastasi & Urbina (2007) menjelaskan bahwa locus of control internal 

merujuk pada pandangan atas segala hal yang terjadi dalam hidup sebagai 

sesuatu yang bergantung pada kemampuan diri sendiri. Seseorang dengan locus 

of control internal akan menjadi lebih aktif dan mampu memilih informasi yang dia 

butuhkan. Orang dengan locus of control internal mereka percaya bahwa kerja 

keras dan kemampuan pribadi menghasilkan hasil positif lebih berorientasi pada 

keberhasilan menurut Carrim et al (dalam April, dkk., 2012). 

Individu dengan locus of control internal  memiliki kepercayaan pada 

kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diangkat sendiri. Menurut Klein 

& Wasserstein-Warnet (dalam April, dkk., 2012) mereka merasa secara pribadi 

bertanggung jawab atas keberhasilan pekerjaan, dan bila ada sesuatu seperti 

kegagalan, hal itu disebabkan tidak maksimalnya partisipasi mereka. 

Individu yang memiliki orientasi locus of control internal akan mampu untuk 

lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan 

oleh kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada diri seseorang adalah merupakan konsekuensi dari tindakannya 

sendiri. Atas dasar pandangan tersebut, muncul sebuah tanggung jawab dari diri 

para pemilik locus of control atas kehidupannya. Konsekuensinya, mereka akan 

lebih bertanggung jawab dalam kehidupannya, lebih bertanggung jawab dalam 

melakukan tindakan karena kepercayaan bahwa tindakan akan berpengaruh 

kepada peristiwa-peristiwa yang dialami.  Individu dengan locus of control internal 

akan lebih memperhatikan usaha karena akan berdampak pada hasil nantinya. 
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Remaja dengan locus of control internal akan mempunyai jiwa sosial yang 

lebih tinggi dikarenakan semua hal yang ia lakukan bersumber dari pemikiran 

didalam dirinya. Remaja yang memiliki locus of control internal tinggi akan 

mempunyai kecenderungan untuk lebih menyediakan pertolongan kepada orang 

yang membutuhkan daripada individu yang locus of control internalnya yang 

rendah. Individu yang tidak menolong cenderung memiliki locus of control 

eksternal dan percaya bahwa perbuatan yang dilakukan tidak relevan dikarenakan 

selalu berpacu pada pemikiran bahwa peristiwa yang terjadi merupakan hasil dari 

faktor luar seperti keberuntungan, takdir, dan faktor-faktor yang tidak terkontrol 

lainnya (Baron & Byrne, 2005). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud meneliti ada 

tidaknya hubungan antara locus of control internal dengan perilaku prososial 

remaja. Penelitian ini berjudul: “Hubungan antara Locus of Control Internal dengan 

Perilaku Prososial pada Pramuka Remaja”.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antara locus of control internal dengan perilaku prososial remaja. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah 

khasanah ilmu psikologi sosial, khususnya perilaku prososial. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

yang berguna bagi remaja agar dapat terus berperilaku prososial 

melalui locus of control internal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


