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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak bisa lepas dari perilaku tolong 
menolong, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara 
berdampingan dengan sesama manusia. Namun akhir-akhir ini dengan berjalannya 
waktu dan perubahan zaman, perilaku tolong menolong, dan kepedulian terhadap 
sesama manusia semakin berkurang. Tindakan tolong-menolong, dan kepedulian 
terhadap sesama disebut juga dengan perilaku prososial. Pentingnya perilaku 
prososial dapat menjaga kelangsungan kehidupan antar sesama manusia. Dengan 
melakukan tindakan prososial maka sudah dapat membantu dan  meringankan beban 
orang yang membutuhkan pertolongan, terlebih jika seseorang bekerja di bidang 
pelayanan kesehatan seperti perawat. Profesi sebagai perawat dituntut memiliki 
perilaku prososial dengan baik karena bekerja sebagai social service oriented.  
 
Pada kenyataannya terdapat fenomena kurangnya perilaku prososial di bidang 
pelayanan kesehatan. Terdapat keluhan dari keluarga pasien mengenai kurangnya 
pelayanan perawat di rumah sakit dengan baik sehingga menyebabkan pasien 
terlantar dan tidak segera mendapat pelayanan, yang seharusnya pelayanan dengan 
baik diperoleh oleh pasien (Jawa pos, 21 Maret 2014). Berangkat dari fenomena 
kurangnya perilaku prososial pada perawat, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan subjek mahasiswa Akademi Keperawatan, dikarenakan nantinya 
mahasiswa akan bekerja sebagai perawat. 
 
Tingkah laku prososial merujuk kepada tindakan sukarela yang bertujuan untuk 
menolong ataupun memberi faedah kepada individu ataupun individu yang lain 
Eisenberg and Mussen (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2009). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi prososial antara lain adalah, Self-gain: merupakan usaha yang 
dilakukan untuk menambah potensi-potensi guna penyempurnaan diri. Personal 
values and norms: merupakan nilai-nilai dan norma-norma pribadi. Empathy: 
pemahaman pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan orang lain dengan menempatkan 
diri dalam kerangka ke dalam pedoman psikologis orang tersebut, tanpa sungguh 
merasakan apa yang dialami oleh orang yang bersangkutan Staub (dalam Dayaksini 
dan Hudaniah, 2009). 
 
Dalam kehidupan setiap manusia memiliki nilai-nilai norma-norma pribadi yang ada 
dalam dirinya. Di dalam norma tersebut, terdapat keyakinan yang dianut oleh 
manusia itu sendiri baik tinggi maupun rendah tingkat ibadah yang dilakukan, yang 
disebut dengan religiusitas. Dapat disismpulkan bahwa religiusitas merupakan 
penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan 
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melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Dalam setiap 
keyakinan yang dianut pasti mengajarkan untuk bisa saling tolong menolong antar 
sesama atau berperilaku prososial. Meredith Mc. Guire  (dalam Jalaludin, 2004 ) 
bahwa agama merupakan perangkat sistem nilai dalam bentuk pengabsahan dan 
pembenaran dalam mengatur individu dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan 
oleh Nancy, dkk (2009), mendapatkan hasil bahwa kelompok yang minoritas dan 
mayoritas dalam agama memiliki perbedaan empati dan respon perilaku prososial 
yang berbeda tanpa memandang perbedaan kultur budaya. 
 
Dalam penelitian Pichon (2007) konsep religiusitas meningkatkan intensi prososial 
karena secara tidak disadari agama telah mengaktifkan konsep prososial dalam 
pemikiran manusia melalui ajarannya, melalui eksperimen tentang kata-kata 
religiusitas seperti iman dan ziarah dapat mendorong seseorang untuk melakukan 
prilaku prososial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum minoritas cara 
beragama mereka lebih baik daripada kaum mayoritas yang kebanyakan terhadap 
umat beragama kurang peduli terhadap sesama.  
 
Kurangnya kesadaran beragama pada diri seseorang menyebabkan menurunnya rasa 
kepedulian untuk menolong bagi sesamanya, sehingga muncul sifat egois yaitu hanya 
mementingkan dirinya saja, tidak peka dengan keadaan yang ada di sekitarnya dan 
kecenderungan bersikap individualistik yaitu tidak mau berbagi dengan sesamanya 
tetapi hanya memikirkan dirinya saja (dalam Laila, 2007). Berdasarkan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Swastika pada tahun 2010, penelitian yang 
dilakukan menunjukan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
religiusitas dengan tingkah laku prososial mahasiswa terhadap pengemis. Sumbangan 
efektif religiusitas mahasiswa terhadap tingkah laku prososial mahasiswa terhadap 
pengemis sebesar 23,62 %.  
 
Selain dipengaruhi oleh religiusitas hal lain yang dapat mempengaruhi perilaku 
prososial  seseorang adalah harga diri. Harga diri merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi perilaku seseorang tentunya juga berhubungan dengan perilaku 
terhadap orang lain secara sosial. Seseorang dengan harga diri yang tinggi ditemukan 
menjadi lebih prososial dibandingkan orang dengan harga diri yang rendah. Terdapat 
penelitian menunjukan bahwa seseorang dengan harga diri yang tinggi lebih 
membantu dalam situasi darurat (Rigby & Slee, 1993). Eisenberg (Edison & 
German, 2004) mempunyai pandangan bahwa orang-orang dengan tingkat harga diri 
yang berbeda cenderung memberikan bantuan dengan alasan yang berbeda pula. 
Mereka yang mempunyai tingkat harga diri rendah sampai sedang berperilaku 
prososial hanya untuk memperoleh penerimaan atau menghindari penolakan. 
Sedangkan mereka dengan tingkat harga diri yang tinggi cenderung tetap 
memberikan bantuan walaupun kemungkinan besar mereka mendapatkan penolakan. 
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Semakin tinggi tingkat harga diri seseorang semakin besar kemungkinan orang 
tersebut berperilaku prososial. Menurut Coppersmith (1967) salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi harga diri seseorang adalah faktor nilai kebaikan yang dipegang 
oleh individu. Nilai-nilai tersebut ditandai dengan adanya kepatuhan terhadap etika, 
moral, dan prinsip religius. Seseorang yang bisa mematuhi etika dan nilai-nilai 
agama akan mampu menilai dan menerima dirinya sebagai diri yang positif. Nilai-
nilai agama pada diri seseorang akan menuntun seseorang tersebut menjadi pribadi 
yang baik dan peduli terhadap sesama. Dikarenakan setiap agama mengajarkan untuk 
dapat saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Dari penjelasan dan 
penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan harga diri 
dalam diri seseorang dapat mempengaruhi dan berdampak pada perilaku prososial 
seseorang dikarenakan dalam diri seseorang memiliki personal value and norms. Jika 
seseorang sudah menanamkan personal value and norms yang baik dalam dirinya 
maka religiusitas dan harga diri seseorang tersebut akan semakin baik karena 
mempunyai nilai-nilai dan norma pribadi yang positif yang ada dalam dirinya 
sehingga dapat menyebabkan seseorang terdorong untuk peduli terhadap sesama dan 
dapat berperilaku prososial dengan baik. 
 
Brigham (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) menyatakan bahwa perilaku prososial 
mempunyai maksud untuk menyokong kesejahteraan orang lain. Seseorang yang 
cenderung untuk berperilaku prososial biasanya memiliki harga diri yang tinggi, 
rendahnya menghindari tanggung jawab, takut akan kehilangan sesuatu seperti pujian 
dan dikucilkan serta adanya lokus kendali yang internal. Penelitian yang dilakukan 
oleh Staub (Edison & German, 2004) menunjukkan ada hubungan antara tingkat 
harga diri dengan perilaku prososial. Individu-individu dengan tingkat harga diri 
yang tinggi akan cenderung berperilaku prososial dibandingkan individu-individu 
dengan tingkat harga diri yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan 
penelitian yang akan dilakukan adalah mengetahui Hubungan religiusitas dan harga 
diri terhadap perilaku prososial pada mahasiswa. Secara teoritis, penelitian ini sedikit 
banyak akan dapat memberi sumbangan pengembangan ilmu psikologi, khususnya 
bidang ilmu psikologi sosial. Secara praktis, penelitian yang akan dilakukan dapat 
memberi masukan  bagi mahasiswa  mengenai hubungan  dari religiusitas dan harga 
diri terhadap perilaku prososial. 
 
 


