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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak dilahirkan manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain untuk 

dapat mempertahankan dirinya, kalau sejak kecil seorang individu lebih dominan 

mendapatkan bantuan dari keluarganya, maka semakin usianya bertambah, maka 

semakin bertambah pula komponen masyarakat yang ia butuhkan bantuannya. 

Individu tidak akan terlepas dari hubungan dan ikatan-ikatan sosial, mulai dari 

keluarga, teman, dan masyarakat lain dilingkungan sekitar yang terbentuk dalam 

kelompok sosial. 

Turmudhi (dalam Jannah, 2008) melukiskan era ini sebagai era 

individualistis, egoistis, sifat relasi kontraktual, hanya berdasar pada untung rugi dan 

eksploitasi yang tidak manusiawi. Produk ilmu pengetahuan dan teknologi tidak 

dapat dibendung. Disatu sisi hal itu akan membantu proses pengembangan potensi 

dan kebutuhan manusia, akan tetapi disisi lain akan menjadi ancaman terhadap 

peradaban umat manusia  

Setiap manusia memiliki tanggung jawabnya masing-masing, baik bagi 

dirinya, dan lingkungan sosial. Misalnya saja Remaja yang memiliki tanggung jawab 

atas ekstensi dirinya, remaja juga sangat memiliki peranan penting dalam masyarakat 

dan lingkungan maupun dalam dirinya sendiri. Remaja merupakan golongan 

masyarakat yang mudah kena pengaruh dari luar. Mengenai tanggung jawab ini 

tentunya remaja tidak terlepas dari kondisi kehidupan masa kini. Dimana kurangnya 

penanaman moral terhadap sebuah perubahan mendasar soal kebaikan dalam dirinya, 

serta cenderung mengabaikan norma yang sudah tertanam sejak dulu.  

Berdasarkan penelitian terdahulu (Perwitasari, 2007) terjadinya perilaku 

prososial diawali dengan adanya kemampuan mengadakan interaksi sosial. Dalam 

interaksi sosial inilah perilaku sosial akan terjadi karena dalam interaksi sosial 

individu butuh bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Perilaku prososial dapat diartikan sebagai perilaku yang menguntungkan 

penerima, tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi pelakunya. Tujuan dari 

perilaku prososial adalah untuk dua arah, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk orang 
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lain. Untuk dirinya sendiri ditekankan untuk memperoleh penghargaan seperti 

perasaan berharga dapat menolong orang lain dan merasa terbebas dari perasaan 

bersalah, sedangkan tujuan untuk orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan 

orang yang dibantu. Terjadinya perilaku prososial diawali dengan adanya 

kemampuan mengadakan interaksi sosial. Karena individu butuh orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya, tempat tinggal merupakan tempat yang sesuai dalam 

interaksi individu  yang membedakan perilaku prososial antara satu individu dengan 

yang lain. 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu berinteraksi 

dengan lingkungannya. Manusia dituntut untuk dapat menunjukkan perilaku yang 

dapat diterima oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perilaku 

tersebut akan dipengaruhi oleh aspek-aspek dalam diri individu. Perilaku 

berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap suatu objek. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat membuat perilaku yang sering 

muncul dalam masyarakat cenderung bermuatan negatif. 

Menurut Hurlock (1980) Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa 

berbahaya, oleh karena pada periode itu seseorang meninggalkan tahap kehidupan 

anak-anak untuk menuju kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena 

belum ada pegangan, sedangkan kepribadiannya mengalami pembentukan sehingga 

memerlukan bimbingan, terutama dari orang tua.  

Pada era modernisasi ini banyak remaja yang tidak mempedulikan 

interaksinya dengan lingkungannya. Remaja hanya mengutamakan ego dan 

kepentingan masing-masing tanpa melihat orang-orang di sekeliling mereka. Era 

modern membuat manusia kehilangan cintanya kepada yang lain. Rasa saling 

menghargai dan menyejahterakan semakin menipis. Yang paling menonjol dalam 

masyarakat adalah gejala melemahnya kepekaan sosial dan bertambahnya mobilitas 

sosial. Maka tidaklah mengherankan apabila dikota besar tersebut nilai-nilai 

pengabdian, kesetiakawanan, tolong-menolong mengalami penurunan sehingga yang 

nampak adalah perwujudan kepentingan diri sendiri dan rasa individualis, yang 

memungkinkan seseorang enggan berperilaku prososial. 

Remaja yang tinggal bersama orang tua, tentu tidak mengalami rasa nasib 

seperjuangan dengan teman-temannya. Mereka juga tidak selalu bisa berbagi dengan 
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teman yang lainnya, misalnya saja jika remaja tersebut berada pada lingkungan 

keluarga kecil.  Remaja tentu saja tidak begitu cepat berperilaku prososial karena 

lebih menggantungkan diri pada orang tuanya, sehingga untuk lebih berperilaku 

prososial mereka harus di suruh oleh orang tua, atau menyadari bahwa memang 

orang tua mereka memerlukan bantuan. Sehingga remaja mau berperilaku prososial. 

Mereka juga tidak membiasakan diri untuk berbagi dan bekerjasama dengan 

lingkungannya, baik dengan teman maupun orang lain. Sebagai gambaran tentang 

perilaku yang semakin pudar, misalnya kejadian –kejadian di dalam bus, dimana 

seorang lanjut usia atau wanita yang sedang hamil berdiri berdesak-desakan dengan 

penumpang – penumpang yang lain, sementara yang muda dengan enaknya duduk 

tanpa peduli terhadap orang lain atau wanita hamil, bisa di lihat bahwa individu 

sudah tidak peduli lagi dengan individu yang lain, tidak menghormati individu yang 

lebih tua, tidak mau berkorban, dan tidak mau berbagi apalagi memperhatikan dan 

mementingkan individu yang lain.  

Berdasarkan penelitian terdahulu (Yusrina, 2010)Pesantren atau pondok 

adalah lembaga yang merupakan wujud proses wajar perkembangan system 

pendidikan nasional. Dari segi histories pesantren tidak hanya identik dengan makna 

keislaman, namun juga mengandung makna keaslian indonesia. Sebab, pondok 

pesantren merupakan tempat tinggal yang didalamnya terdapat mempelajari tentang 

akhlak, agama, maupun duniawi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Andi, 2006) Perilaku prososial 

remaja berkembang pesat setelah adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, 

sikap solider atau “senasib seperjuangan” dirasakan dalam kehidupan berkelompok 

yang sengaja di bentuk maupun yang terbentuk dengan sendirinya. Simpati dan 

merasakan orang lain mulai berkembang. Sikap penyesuaian diri dengan teman 

sebaya selalu di pertahankan remaja, walaupun hal itu dapat menimbulkan 

pertentangan-pertentangan antara remaja dengan orang tuanya akibat perbedaan nilai. 

Dalam hal ini remaja menunjukkan sikap yang ingin diakui, diterima dan ketakutan 

akan ditinggalkan kelompok atau terisolir dengan kelompoknya. Hal ini yang 

menyebabkan remaja sangat intim dan terikat dengan teman-teman sepergaulannya. 

Sehingga ia merasa di butuhkan dan merasa berharga dalam situasi pergaulan. 

Perasaan yang dibutuhkan menimbulkan kesukarelaannya untuk menyumbangkan 



4 
   

sesuatu kepada teman sepergaulannya. Pihak yang tertolong pun juga mempunyai 

anggapan yang sama, sehingga terjadi jalinan keintiman antara satu remaja dengan 

remaja yang lainnya. 

Pondok pesantren merupakan  tempat tinggal bersama yang didalamnya 

terdapat kiai dan santri, pesantren juga menampung santri-santri yang berasal dari 

daerah yang jauh untuk bermukim. Pada awalnya pondok tidak hanya sebagai tempat 

untuk pembelajaran agama yang diberikan oleh kiai, tetapi juga sebagai tempat 

latihan bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat.  

Menurut Sukmana (1997) Lingkungan pondok yang terdiri dari kyai dan 

keluarga serta para santri yang ada didalamnya merupakan suatu kelompok sosial 

dengan latar belakang lingkungan keluarga yang berbeda-beda, namun setelah berada 

dalam lingkungan pondok maka perbedaan itu hilang dengan sendirinya tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain. Di lingkungan pondok, para santri selain dibina 

untuk mengatur dirinya sendiri juga dibina sebagaimana mengatur orang lain, 

sehingga dalam pondok nilai-nilai individual dan nilai-nilai sosial selalu ada dalam 

setiap kegiatan. 

Fenomena yang terjadi dalam lingkungan pondok pesantren seringkali 

berbeda dengan lingkungan luar pondok. Misalnya saja saat membersihkan 

lingkungan pondok mereka selalu menyelesaikan segala sesuatunya secara bersama-

sama, perilaku prososial lebih sering muncul dari pada remaja yang tidak tinggal di 

dalam pondok pesantren. Dan yang menyebabkan remaja lebih sering berperilaku 

prososial adalah adanya keteraturan yang mengikat sehingga remaja menjadi terbiasa 

dengan perilaku tolong menolong, Serta sebagai tempat latihan bagi remaja untuk 

mengembangkan keterampilan kemandiriannya. Sejak seseorang menjadi santri, 

maka saat itu juga individu memasuki sistem kehidupan yang berbeda, yakni sebuah 

kehidupan yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan 

bersama. Akan tetapi, perilaku prososial bisa juga tidak muncul karena tidak adanya 

rasa kekeluargaan antara satu remaja dengan remaja yang lain. Atau karena remaja 

ini belum bisa menyesuaikan diri dengan remaja lainnya. 

Menurut Adria (2007), sebenarnya individu memiliki hak untuk memutuskan 

apakah menolong atau tidak. Seringkali individu merasa takut jika tidak memberi 

pertolongan akan dicap sebagai orang jahat, akibatnya seringkali ada individu yang 
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memberikan pertolongan secara terpaksa dan tidak rela. Selain itu, ada juga individu 

yang memberi pertolongan sebagai kedok dalam melakukan suatu kejahatan, yang 

tampaknya memberikan bantuan namun maksudnya adalah mendatangkan celaka. 

Hal terpenting dalam berperilaku prososial adalah ketulusan hati. Apabila seseorang 

melakukannya secara tulus maka menolong menjadi suatu yang sederhana. Hal ini 

dapat dicontohkan, saat jutaan orang mengalami bencana sunami, secara sukarela 

relawan menolong sesamanya yang menderita. Padahal orang yang menderita adalah 

orang lain, bukan keluarga atau kenalan para relawan. Dan relawan itu menolong 

secara sukarela dan spontan tanpa minta imbalan. 

Menurut Nashori (2008), perilaku prososial sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dijalanan saat seorang nenek yang kesulitan menyebrang 

jalan, dibutuhkan seseorang yang bersedia membantunya. Disuatu tempat terdapat 

suatu kecelakaan dimana seseorang yang tak berdaya tertelungkup lemas, saat itu 

juga diperlukan bantuan orang lain untuk menolongnya. Disuatu sekolah, saat teman 

kehilangan uang sakunya, sehingga dia tidak bisa pulang ke rumah, saat itu juga 

diperlukan bantuan orang lain untuk membantunya. 

Dalam situasi tersebut diatas, diperlukan adanya perilaku riil dari seseorang 

yang bersedia memberikan apa yang dimilikinya kepada orang-orang yang sedang 

membutuhkan pertolongan. Bagi orang yang membutuhkan pertolongan tidak 

penting apakah si penolong sukarela atau tulus dalam memberikan pertolongan atau 

sebaliknya. Yang penting adalah apa yang diberikannya itu memberikan efek yang 

positif. Perilaku prososial remaja akan berkembang, terutama menonjol dalam sikap 

sosial, lebih-lebih Perilaku prososial yang berhubungan dengan teman sebaya. 

Menurut Baron dan Byrne (2004), perilaku prososial sebagai segala tindakan 

apa pun yang menguntungkan orang lain. Secara umum, istilah ini di aplikasikan 

pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang 

melakukan tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang 

melakukan tindakan tersebut, dan bahkan mungkin mengandung derajat resiko 

tertentu. perilaku prososial juga sebagai perilaku yang memiliki konsekuensi positif 

pada orang lain.  

Dengan adanya permasalahan seperti dikemukakan diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Perbedaan Perilaku Prososial 
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ditinjau dari Tempat Tinggal (Studi pada remaja yang tinggal dipondok pesantren 

dan remaja yang tinggal bersama orang tua) 

 

B.   Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah tingkat perilaku prososial pada remaja? 

2. Apakah ada perbedaan perilaku prososial  yang ditinjau dari tempat tinggal 

(Studi pada remaja yang tinggal di pondok pesantren dan remaja yang tinggal 

bersama orang tua). 

 

C.   Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perilaku prososial 

di tinjau dari tempat tinggal (Studi pada remaja yang tinggal di pondok pesantren dan 

yang tinggal bersama orang tua). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan melengkapi kajian pengembangan konsep dalam psikologi, 

khususnya kajian tentang psikologi sosial dan psikologi perkembangan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Remaja 

Di harapkan dapat memberikan gambaran serta menambahkan pengetahuan 

dan informasi serta pemahaman tentang perilaku prososial yang terjadi 

akhir-akhir ini, khususnya pada remaja untuk mengetahui betapa pentingnya 

perilaku prososial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan 

mampu mengurangi sifat individualis agar dapat bekerjasama dengan orang 

lain, saling tolong menolong dengan ikhas tanpa mengharapkan imbalan 

tertentu. 
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b. Bagi Pondok Pesantren 

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran kepada subjek tentang 

perilaku prososial yang telah mereka lakukan, sehingga lebih lanjut bisa 

melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, serta dapat lebih meningkatkan 

lagi perilaku prososialnya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun perbandingan 

dalam mengembangkan penelitian tentang perbedaan perilaku prososial 

yang ditinjau dari tempat tinggal sehingga pada penelitian selanjutnya dapat 

menghasilkan lebih banyak manfaat secara luas dalam ilmu pengetahuan.  

 

 

 

 

 

 

 


