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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong antar satu orang dengan yang lain 
pasti adalah suatu hal yang wajib dilakukan, karena sebagai makhluk sosial manusia 
tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun meskipun demikian, 
sering dijumpai orang yang kurang prososial terhadap orang lain. Seiring dengan 
berjalannya waktu dan kemajuan modern yang ada saat ini, membuat seseorang 
menjadi makhluk yang individual, tidak memperdulikan orang lain yang ada di 
sekitarnya. Dari sinilah prososial menjadi menurun karena ketika akan menolong 
seseorang mereka  berfikir dua kali. Menurunnya sikap prososial juga terjadi di 
kalangan mahasiswa yang seharusnya ini tidak boleh terjadi karena mahasiswa 
adalah orang-orang yang berintelektual tinggi dan seharusnya memberikan contoh 
kepada yang lain, namun pada faktanya hal ini juga terjadi di kalangan mahasiswa 
(Spica, 2008). Pengembangan perilaku prososial di kalangan remaja saat ini sangat 
diperlukan.Bila perilaku generasi penerus bangsa ini tidak mengarah ke perilaku 
prososial, maka tidak ada rasa peduli terhadap masyarakat. Fenomena para remaja 
yang kurang memiliki perilaku sosial juga terdapat pada remaja-remaja PPA di Solo. 
Menurut hasil penelitian Wulandari (2012) bahwa remaja sekarang ini kurang 
mampu untuk memiliki kesadaran menolong orang lain, membantu orang lain yang 
membutuhkan pertolongan, sikap acuh kepada teman yang sedang mengalami 
kesulitan. 

Sering dijumpai bahwa para remaja berkumpul dengan kelompok atau temannya 
yang lain. Dalam hal ini remaja menunjukkan sikap yang ingin diakui, diterima dan 
ketakutan akan ditinggalkan kelompok atau terisolir dengan kelompoknya. 
Kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama dimana remaja 
belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. 
Lingkungan teman sebaya merupakan suatu kelompok yang baru, yang memiliki ciri, 
norma, kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam lingkungan 
keluarga (Mappiare, 1982). Dari bergabung dengan anggota kelompok maka bisa 
meningkatkan empati dan perilaku prososial seseorang, begitu juga perspective 
thinking mereka (Johnson & Jhonson, 1991). Dalam memberikan bantuan, teman 1 
kelompok akan lebih cepat membantu dan merasakan hubungan interpersonal yang 
lebih dalam sehingga merasa penting untuk membantu teman 1 kelompoknya 
(Sturmer and Snyder, 2005). Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan 
perilaku prososial dan salah satunya adalah faktor personal. Berdasarkan penelitian 
terdahulu menurut Andi (dikutip oleh Delvi, 2012) perilaku prososial remaja 
berkembang pesat setelah adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sikap 
solidaritas atau  “senasib seperjuangan” dirasakan dalam kehidupan berkelompok 
yang sengaja dibentuk maupun yang terbentuk dengan sendirinya. Simpati dan 
merasakan orang lain mulai berkembang, sikap penyesuaian diri dengan teman 
sebaya selalu dipertahankan remaja, walaupun hal itu dapat menimbulkan 
pertentangan-pertentangan antara remaja dengan orang tuanya akibat perbedaan nilai.  
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Remaja akhir yang telah lulus sekolah menengah pasti ada yang melanjutkan ke 
perguruan tinggi untuk kuliah dan menyandang status mahasiswa. Sebagai seorang 
mahasiswa, pasti ada yang tinggal bersama orang tua ataupun tinggal di Asrama atau 
tempat kos. Saat kuliah, banyak mahasiswa yang tinggal jauh dari orangtua dan 
merantau untuk menuntut ilmu. Para mahasiswa tinggal di asrama yang mana hal 
tersebut bisa juga mempengaruhi sikap prososial dengan orang lain karena merasa 
harus lebih sering kerjasama dengan anggota asrama yang lain. Kerjasama ini 
merupakan salah satu aspek dari prososial itu sendiri yang dikemukakan oleh 
William.William (dalam Dayakisni, 2009) membatasi perilaku prososial secara lebih 
rinci sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau 
psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti secara 
material maupun psikologis.  

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nadler dkk. (dalam Sears dkk., 1994) 
di asrama mahasiswa, membandingkan 2 bentuk asrama yaitu asrama yang padat 
penghuninya dan juga asrama yang tidak padat penghuninya. Mereka meneliti 
tentang pengaruh kepadatan terhadap perilaku prososial para mahasiswa yang tinggal 
di asrama tersebut. Perilaku prososial dilihat dari segi memberikan bantuan, mencari 
bantuan, dan membalas bantuan orang lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mahasiswa yang tinggal di asrama yang tidak padat penghuninya ternyata lebih 
banyak mencari bantuan akan tetapi lebih sedikit memberi bantuan orang lain, bila 
dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di asrama yang padat penghuninya. 
Respon-respon sosial yang ditunjukkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di 
asrama yang padat lebih dipengaruhi oleh kebutuhan akan bantuan orang lain. 
Menurut Staub (Dayakisni dan Hudaniah, 2009), ada faktor yang mempengaruhi 
prososial seseorang salah satunya adalah self-gain. Self-gain adalah harapan 
seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin 
mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Hal ini bisa terjadi pada 
mahasiswa yang tinggal di asrama, jika ia tidak memiliki self-gain yang baik di 
dalam dirinya maka bisa saja ia tidak memiliki teman di asrama.  

Di kalangan mahasiswa, perbedaan prososial juga kerap terjadi seperti antara 
mahasiswa yang tinggal di asrama atau tinggal bersama orang tuanya. Menurut 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Delvi, yang mana meneliti tentang 
prososial ditinjau dari tempat tinggal terkait anak yang tinggal di Pondok Pesantren 
dan tinggal bersama orang tuanya mendapatkan hasil bahwa ada perbedaan perilaku 
prososial  yang sangat signifikan ditinjau dari tempat tinggal. Hasil penelitian remaja 
yang tinggal di pondok pesantren memiliki perilaku prososial yang lebih tinggi  
daripada remaja yang tinggal bersama orang tua. Remaja yang tinggal bersama orang 
tua tentu tidak mengalami rasa nasib seperjuangan dengan teman-temannya. Mereka 
juga tidak selalu bisa berbagi dengan teman yang lain, misalnya saja jika remaja 
tersebut berada di lingkungan keluarga kecil. Remaja tentu tidak begitu cepat 
berperilaku prososial karena lebih menggantungkan diri pada orang tuanya, sehingga 
untuk berperilaku prososial mereka harus disuruh oleh orang tua atau menyadari  
bahwa memang orang tua mereka membutuhkan bantuan, sehingga remaja mau 
berperilaku prososial (Delvi, 2012).  
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Dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui perbedaan perilaku 
prososial mahasiswa yang tinggal di asrama dan yang tinggal dengan orang tuanya 
(tidak tinggal di asrama). Sedangkan pada penelitian terdahulu adalah penelitian 
tentang bagaimana perilaku prososial pada remaja yang tinggal di pondok pesantren 
dan remaja yang tinggal bersama orang tuanya (tidak tinggal di pondok pesantren). 
Jika dalam penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa remaja yang tinggal di 
pondok pesantren lebih berperilaku prososial tinggi, maka dari itu peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perbedaan prososial mahasiswa yang 
tinggal di asrama dan tinggal dengan orang tuanya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah ada perbedaan perilaku prososial antara mahasiswa yang tinggal di asrama 
dan tinggal dengan orang tua? Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui 
perbedaan perilaku prososial mahasiswa yang tinggal di asrama dan tinggal bersama 
orang tua (tidak tinggal di asrama).  Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangan bagi ranah Psikologi Sosial terkait perbedaan perilaku 
prososial mahasiswa yang tinggal di asrama dan mahasiswa yang tinggal dengan 
orang tua. 
 


