
 

BAB II 

    TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Prososial 

 

1. Definisi Perilaku Prososial 

   Perilaku prososial adalah suatu bentuk kesadaran dalam diri individu 

untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan, tanpa adanya paksaan 

dari orang lain untuk menolong orang, namun dari kesadaran diri individu itu 

sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk sukarela ingin membantu, 

tentunya perilaku ini menguntungkan orang lain dan suatu kelompok individu 

lain. (Mussen, 1989) 

  Perilaku prososial merupakan suatu bentuk perilaku yang bersifat positif 

yang dilakukan berdasarkan inisiatif penolong, tanpa adanya paksaan dari 

orang lain. Hal ini bertujuan guna untuk memberikan keuntungan bagi orang 

lain baik fisik maupun psikolois, namun perilaku ini tidak memberikan suatu 

keuntungan bagi individu yang menolong, akan tetapi ada perasaan bahagia 

puas dan bangga bagi individu yang melakukan hal tersebut.( Baron & Byrne, 

2003 ). 

     Perilaku prososial merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul 

dalam kontak sosial, sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang 

direncanakan atau dilakukan guna untuk menolong orang lain tanpa harus 

mempedulikan motif-motif dari si penolong tersebut (Asih & Pratiwi, 2010). 

     Perilaku prososial pada dasarnya diawali dengan timbulnya rasa empati 

terhadap orang lain. Minat seseorang untuk memberikan pertolongan kepada 

orang lain bersumber pada motif altruistik yang berdasarkan pada empati 

(empathy). Clary & Orenstein (dalam Baron&Byrne, 2005). Perilaku prososial 

adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa mementingkan kepentingan – 

kepentingan sendiri. (Myres dalam Sarwono 2002).  

     Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

prososial adalah suatu perilaku menolong terhadap sesama, yang dilakukan 

atas dasar dari kesadaran sendiri untuk menolong orang lain,  yang didasari 

dengan timbulnya rasa empati. Tindakan prososial ini sifatnya tanpa pamrih 

dalam artian tulus menolong orang tanpa mengharapkan imbalan apa pun. 

Tindakan tolong menolong ini dilakukan dalam bentuk materi fisik, maupun 

psikologis dan dapat menguntungkan orang lain tanpa mementingkan 

kepentingan – kepentingan sendiri. 
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2. Teori – teori Perilaku Prososial 

Sarwono  &  Meinarno  (2009)  menyatakan,  terdapat  lima  teori  yang  

menjelaskan  tentang  perilaku  prososial,  yaitu  teori  evolusi, belajar, 

empati, perkembangan kognisi sosial dan norma sosial. Berikut penjelasan 

dari masing – masing teori. 

a. Teori Evolusi 

Teori ini beranggapan bahwa perilaku prososial ini demi  survival, yaitu 

mempertahankan jenis dalam evolusi, dalam perilaku prososial, 

kecenderungan untuk menolong orang lain mempunyai nilai untuk  

menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena inti dari kehidupan adalah 

keberlangsungan hidup  gen  maka, perilaku  prososial didorong oleh gen 

dalam diri untuk memaksimalkan kesempatan keberlangsungannya  agar 

tetap lestari. Teori evolusi mengutamakan argumen  genetika dalam 

menjelaskan perilaku prososial. 

b. Teori belajar sosial 

Tingkah  laku  manusia dijelaskan sebagai hasil proses belajar dalam 

interaksinya dengan lingkungan, utamanya dengan orang-orang penting 

terdekatnya di rumah. Sebagian besar perilaku sosial anak dipelajari sejak 

kecil dari orang tuanya. Sosialisasi merupakan proses pembentukan 

perilaku   prososial seseorang agar  sesuai  dengan  harapan  dan  standar  

etik  budaya  masyarakatnya, di sinilah pentingnya orang tua tidak saja 

untuk mengajarkan nilai-nilai  prososial akan tetapi  sekaligus dapat  

menjadi  model,  menjadi  teladan  perilaku  sosial bagi keluarganya, pada 

masyarakat timur yang  bercirikan  gotong - royong, perilaku  prososial  

merupakan  kesalehan  sosial  yang  terpuji.  Nilai demikian, dari waktu ke 

waktu, terinternalisasi dalam diri individu, oleh karenanya menurut teori 

belajar, seseorang dapat merasa lebih baik  merasa menjadi orang baik, 

setelah memberikan  pertolongan, atau dengan kata lain. seseorang 

menolong untuk  menghindari perasaan bersalah atau malu jika tidak   

menolong, ada semacam perasaan asosial bila tidak melakukan tindakan  

prososial  terhadap  mereka  yang  perlu  dibantu. Internalisasi  nilai-nilai  

prososial  akan  semakin  kuat  bila  aktivitas prososial dimaksud kemudian 

mendapatkan pengukuh dari lingkungannya. 

c. Teori pertukaran sosial 

Terjadinya interaksi sosial bergantung pada untung dan rugi yang 

diperoleh. Pandangan transaksional ini tidak harus berujud materi,dapat 

pula bersifat non materi, seperti perhatian, pujian, penghargaan dan 

sejenisnya. Tingkah laku menolong juga dapat dipandang semata-mata   
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untuk menutupi kepentingan pribadi  seseorang. Menurut teori ini, perilaku  

prososial bersifat transaksional. Perhitungan untung rugi  menjadi 

pertimbangan  ketika  seseorang  akan  mengeksekusi  perilaku  prososial.  

Jika  peluang  mendapatkan keuntungan dengan perilaku menolong orang 

lain terasa lebih besar bila dibandingkan dengan kerugiannya, maka 

individu akan cenderung membantu. Sebaliknya jika yang diperkirakan 

akan terjadi, misalnya dengan tindakan membantu justru akan  

menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan, maka akan menurunkan 

motivasi subjek untuk menolong, dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan  

keuntungan  jika  hasil yang  akan  diperoleh  lebih besar  dari  usaha  yang  

dikeluarkan,  seba-liknya yang dimaksud dengan kerugian manakala hasil 

yang akan didapat lebih kecil dari usaha yang dikeluarkannya. Berdasarkan 

prinsip sosial ekonomi ini maka setiap perilaku sosial yang akan dipilih  

subjek pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan strategi minimal, 

meminimalkan usaha dan memaksimalkan hasil agar diperoleh 

keuntungan,baik fisik maupun psikologis, yang sebesar-besarnya. 

d. Teori Empati  

Seseorang dapat merasakan apa yang dialami orang lain. Manusia 

dilengkapi  dengan  kemampuan  kognitif dan  afektif  untuk mampu 

memahami apa yang  dipikirkan dan dirasakan  orang lain beserta 

alasannya, mengapa individu merasa demikian terhadap  peristiwa  tertentu  

yang  dialami. Teori  ini meyakini bahwa egoisme dan simpati  berfungsi 

bersama dalam perilaku menolong,dari segi egoisme,perilaku menolong 

dapat mengurangi ketegangan diri sendiri, sedangkan dari segi  simpati  

perilaku  menolong  dapat  mengurangi penderitaan  orang  lain.  

Gabungan dari keduanya dapat menjadi empati, yaitu ikut mera-sakan  

penderitaan orang lain sebagai  penderitaannya  sendiri  (Sarwono, 2006). 

e. Teori Perkembangan Kognisi Sosial 

Merespon suatu situasi darurat, yaitu situasi yang  membutuhkan 

pertolongan, tentu diperlukan sejumlah informasi yang harus diproses 

dengan cepat sebelum seseorang memutukan  untuk  memberikan  

pertolongan. Ketersediaan  kelengkapan  informasi   yang   berkaitan   

dengan   situasi   sosial  yang  tengah   terjadi, memudahkan orang tergerak 

untuk membantu. Blow upmedia yang sedemikian masif ketika terjadi 

bencana tsunami di Aceh,  dan  gempa bumi di Jogjakarta beberapa tahun  

yang  lalu,  menjadi  pengalaman yang menarik betapa peran media dalam  

menghadirkan perkembangan situasi actual didaerah bencana telah  dapat  
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menggerakkan  energi  sosial  masyarakat  untuk  ber-bondong-bodong 

membantu, tidak sekadar secara finansial akan tetapi  juga  secara  

langsung  menerjunkan  diri  menjadi  relawan.  Banyak  petani  sederhana  

dari  luar daerah datang  ke  Bantul  Yogyakarta, dengan  menaiki truk-truk 

proyek sambil membawa kelengkapan masak sendiri, individu  

menyumbangkan  tenaga, karena hanya itu yang individu punya, 

membantu saudara-sauda-ranya  yang  sedang menjadi korban gempa  

untuk  bersih-bersih  lingkungan dan kembali membangun rumah yang 

porak poranda karena gempa. 

f. Teori Norma Sosial 

Norma sosial merupakan  standar  bersama  suatu  komu-nitas  yang  

menyangkut apa yang diangap  perilaku  yang  pantas  dalam situasi-situasi 

terentu. Norma sosial tidak  hanya  penting  untuk urusan kepatuhan dan 

ketaatan, akan tetapi juga pentingbagi perkembangan perilaku prososial. 

 

3. Aspek – aspek Perilaku Prososial 

Perilaku prososial terdiri dari beberapa  aspek  seperti yang dikemukakan oleh 

para ahli. Aspek yang pertama terdiri dari lima aspek yang dikemukakan oleh 

Mussen, (2002) aspek – aspek tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Berbagi  

Berbagi yaitu kesediaan berbagi perasaan dengan orang lain, baik dalam 

suasana suka maupun duka 

b. Menolong 

Menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan dan sedang 

mengalami kesulitan, maka penolong harus segera menolong orang yang 

membutuhkan bantuan tersebut. 

c. Berderma 

Berderma untuk memberikan sebagian barang atau sebagian hartanya 

yang dimiliki secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan. 

d. Kerjasama  

Kerjasama dengan orang lain agar bersama – sama mencapai suatu tujuan 

yang di inginkan, bekerjasama dengan orang lain dalam artian 

mewujudkan apa yang ingin dicapai, dengan bekerjasama artiinya 

bersama sama saling menguntungkan satu sama lain, yaitu saling 

menenangkan dan saling menolong. 

 

 



13 
 

 
                                                              

e. Bertindak Jujur 

Bertindak jujur merupakan sesuatu yang tidak di buat – buat, dan apa 

adanya tidak berbohong dan juga tidak melakukan kecurangan dalam hal 

apa pun. 

 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Margaret ( 2010) ada beberapa 

aspek,sebagai berikut. 

a. Aspek suka menolong (helpfulness) 

Suka menolong adalah rasa ingin menolong atau membantu orang lain 

dengan sukarela, berdasarkan insiatif individu yang mau menolong tanpa 

adanya paksaan dari siapa pun. Klasifikasi menolong yaitu Casual helping 

merupakan suatu bantuan atau pertolongan kecil yang dilakukan kepada 

orang yang baru saja dikenal oleh individu, Substantial personal helping 

adalah adalah melakukan suatu tindakan menolong secara nyata dan dapat 

memberikan keuntungan dan sebagai usaha individu yang dapat 

diperhitungkan, Emotional helping merupakan suatu pertolongan yang 

dilakukan secara personal dan emosional pada seseorang, Emergency 

helping adalah memberikan suatu bentuk pertolongan kepada orang yang 

tidak dikenal. 

b. Aspek kedermawanan (generosity) (Fuad Nashori, 2008) 

Dermawan dalam artian memberikan bantuan dengan kesadaran diri yaitu 

dengan memberikan bantuan berupa barang dan jasa serta individu 

mampu dalam membantu kepentingan dari orang lain.  

c. Aspek empati (emphaty) 

Empati merupakan sebagai bentuk rasa kepedulian dan perhatian terhadap 

orang lain, dimana rasa empati ini individu dapat memahami dan mengerti  

apa yang dirasakan oleh orang lain. 

d. Aspek memahami orang lain (understanding of others) 

Memahami orang lain dalam artian dapat memahami keadaan dan apa 

yang dirasakan oleh orang lain sehingga, timbul sikap untuk menolong 

atau membantu orang lain. 

e. Aspek penangangan konflik (handling conflict) 

Mampu menangani suatu pertentangan konflik satu sama lain dan mampu 

mencari solusi dari konflik atau permasalahan yang dihadapi oleh orang 

lain. 

f. Aspek kejujuran (honesty) 

Memiliki kemampuan dalam bersikap jujur terhadap orang lain. 
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g. Aspek inisiatif sosial (social initiative) 

Kemampuan individu dalam melakukan dan memulai suatu onteraksi 

terhadap orang lain serta memiliki kemampuan dalam penyampaikan ide 

dan pendapatnya terhadap orang lain. 

Beberapa  aspek perilaku prososial menurut Beaty (2013) adalah sebagai 

berikut. 

a. Empati 

Empati merupakan suatu bentuk rasa kepedulian dan bentuk perhatian 

terhadap sesama dan individu dapat ikut merasakan apa yang di rasakan 

oleh orang lain. 

b. Kemurahan hati 

Individu yang memiliki sikap murah hati akan lebih suka menolong orang 

lain dan lebih cenderung memiliki rasa sukarela yang tinggi dalam 

membantu orang lain.  

c. Kerjasama 

Kerjasama dalam artian bersama – sama untuk mencapai tujuan bersama 

dan saling menguntungkan satu sama lain, dan saling membantu untuk 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai individu 

d. Kepedulian 

Individu yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi akan lebih cenderung 

mudah dalam menolong orang lain karena, individu memiliki suatu 

perhatian penuh kepada orang yang membutuhkan bantuan atau 

pertolongan. 

 

Aspek perilaku prososial yang agak berbeda dikemukakan oleh Carlo dan 

Randall(2002) yaitu sebagai berukut : 

a. Altruistic 

Perilaku prososial altruisme adalah menolong orang lain secara sukarela 

dengan motif utamanya berfokus kepada, kesejahteraan serta kebutuhan 

individu lain, dalam perilaku ini lebih sering dikaitkan dengan suatu 

respon internalisasi dan juga simpati berdasarkan suatu prinsip atau norma 

konsisten mengenai menolong individu lain. 

b. Complian  

Compliant adalah perilaku menolong individu lain sebagai respon dari 

suatu permintaan verbal dan nonverbal perilaku ini lebih sering dilakukan, 

apabila dibandingkan dengan perilaku menolong yang dilakukan secara 

spontan. 
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c.  Emotional  

Emotional adalah perilakumenolong individu lain yang disebabkan oleh 

meningkatnya emosi pelaku dalam situaasi-situasi tertentu. Beberapa 

situasi menolong dapat di kategorikan sebagai situasi yang sangat 

emosional. Situasi yang meingkatkan emosi dapat mengarahkan pada rasa 

simpati yang kemudian mendorong seseorang untuk memberikan 

pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. 

d. Public 

Public adalah merupakan perilaku menolong individu lain yang dilakukan 

didepan orang lain, hal tersebut dilakukan atas dasar motivasi dari pelaku 

agar mendapatkan suatu pengakuan serta rasa hormat terhadap orang lain 

yang melihatnya. 

e. Anonymous 

Anonymous adalah merupakan perilaku menolong individu lain, yang 

dilakukan tanpa diketahui oleh individu yang ditolong, yang merupakan 

kecenderungan seseoramg untuk memberikan suatu pertolongan tanpa 

diketahui oleh individu lain.  

f. Dire 

Dire adalah perilaku menolong individu lain yang dilakukan dalam situasi 

darurat ataupun genting. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai aspek – aspek perilaku prososial, 

maka indikator pengukuran perilaku prososial ini akan menggunakan 

pendapat yang disampaikan oleh Mussen, (2002) berbagi, menolong, 

berderma, kerjasama dan bertindak Jujur. 

 

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prososial 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku prososial menurut menurut   

Widyastuti   (2014) adalah sebagai berikut. 

a. Kehadiran orang lain 

Individu akan cenderung berpikir bahawa ketika ada orang lain yang 

menolong, maka individu tersebut memiliki kemungkinan menolong akan 

cenderung lebih kecil, sebaliknya ketika individu merasa bahwa hanya 

ada dirinya sendiri tanpa adanya orang lain, individu akan lebih dan 

memiliki rasa tanggung jawab dalam menolong orang lain. 
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b. Kondisi lingkungan dan keadaan fisik 

Kondisi lingkungan dan suatu keadaan fisik menunjukan bahwa 

masyarakat yang berada dikota memiliki tingkat tolong menolong yang 

rendah bila di bandingkan dengan masyarakat yang berada di desa. 

c. Keterbatasan Waktu 

Indvidu yang sedang terburu-buru tidak akan dapat memberikan 

pertolongan karena, mengejar waktu dan lebih sibuk dengan– urusannya 

tanpa memedulikan orang yang sedang dalam membutuhkan pertolongan. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku prososial menurut Staub dalam 

Dayakisni dan Hudaniah (2003) menyatakan bahwa adalah sebagai berikut. 

a. Self-gain 

Self gain adalah suatu harapan dari individu untuk mendapatkan suatu 

pengakuan dan tidak ingin merasa di kucilkan terhadap lingkungan yang 

berada disekitarnya. 

b. Personal values and norms 

Nilai – nilai dan norma sosial yang berkaitan dengan tindakan prososial 

seperti halnya dalam melaksanakan kewajiban untuk menegakkan 

keadilan dan kebenaran juga adanya suatu norma yang sifatnya timbal 

balik. 

c. Empathy  

Empati adalah suatu kemampuan untuk ikut merasakan pengalaman dan 

perasaan orang lain yang merupakan suatu rasa kepedulian yang tinggi 

terhadap orang lain.  

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku prososial menurut pendapat yang 

di kemukakan dari Sears (1991) meliputi :  

a. Faktor situasional, antara lain  

1. Kehadiran orang lain 

Individu yang sedang sendirian akan lebih peka terhadap reaksi  dan 

situasi jika terdapat orang yang membutuhkan bantuan. Individu akan 

merasa lebih peka dan lebih cepat dalam memberikan pertolongan, lain 

halnya jika ada  orang lain maka individu memiliki kemungkinan kecil 

untuk memberikan pertolongan. 

2. Kondisi Lingkungan 

Kondisi fisik lingkungan mempengaruhi dapat suatu kesediaan untuk 

menolong yaitu seperti keadaan lingkungan seperti derajat kebisingan, 

cuaca, dan ukuran kota. 
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3. Tekanan Waktu 

Individu yang terburu-buru mengejar waktu atau memiliki kesibukan 

cenderung mengabaikan pertolongan orang yang ada didepannya. 

 

b. Faktor Penolong antara lain 

1. Faktor Kepribadian 

Individu yang memiliki kemampuan tingkat kebutuhan yang tinggi 

cenderung untuk memberikan sumbangan guna untuk kepentingan amal, 

namun orang lain akan menilai bahwa individu tersebut melakukannnya 

hanya berdasarkan motivasi untuk  mendapatkan pujian dari orang lain, 

sehingga individu akan berperilaku lebih prososial bila hanya tindakan 

yang dilakukan di perhatikan. 

2. Suasana Hati 

Individu yang memiliki suasana hati yang baik cenderung terdorong 

untuk menolong orang lain, suasana hari dan perasaan yang positif akan 

meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. 

3. Rasa Bersalah 

Individu saat merasa bersalah terhadap orang yang di rugikannya, pasti 

akan cenderung untuk menolong dan melakukan kebaikan, guna untuk 

menebus rasa bersalah. 

4. Distress dan Rasa Empatik 

Distress diri adalah bentuk reaksi individu yang ikut terhadap penderitaan 

yang di alami orang lain yaitu seperti perasaan takut, perihatin, terkejut, 

cemas, tidak berdaya, atau pun perasaan lainya yang di alami. Distress 

diri berfokus pada diri sendiri guna untuk memotivasi agar dirinya 

tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan, terkadang juga 

menghindari hal tersebut atau cenderung mengabaikan penderitaan yang 

berada di sekitarnya. Sedangkan rasa empatik merupakan perasaan yang 

secara tidak langsung ikut merasakan penderitaan yang di alami orang 

lain, sebagai bentuk rasa kepedulian. Terkhusus untuk berbagi 

pengalaman sehingga bisa merasakan penderitaan orang lain secara 

langsung. Rasa empatik terfokus pada si korban yang hanya dapat di 

kurangi dengan cara membantu orang yang mengalami kesulitan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.  

5.  Orang yang membutuhkan pertolongan meliputi  

a.   Menolong orang yang disukai  

Rasa suka individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

kesamaan dan daya tarik fisik. Individu ketika memiliki kesamaan 
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karakteristik juga akan mempengaruhi suatu pemberian bantuan kepada 

orang yang sedang mengalami kesulitan. Sedangkan individu yang 

memiliki ketertarikan secara fisik, memiliki kemungkinan yang lebih 

besar untuk menerima pemberian bantuan. Perilaku prososial juga bisa 

dilihat banyak orang yang hanya menolong orang terdekatnya, seperti 

temannya daripada orang asing atau orang yang tidak dikenalnya.  

b. Menolong orang yang pantas di tolong  

Individu akan membuat suatu penilaian, untuk mengetahui sejauh mana 

kelayakan mengenai kebutuhan orang lain. Apakah orang tersebut layak 

untuk diberikan pertolongan atau tidak. Penilaian tersebut guna untuk 

melihat sebab dari timbulnya suatu kebutuhan dari orang tersebut. 

Individu akan cenderung merasa yakin menolong orang lain jika 

penyebab timbulnya suatu masalah berada diluar kendali  orang tersebut. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi  perilaku  prososial menurut (Myers, 

2012)  terbagi menjadi dua yaitu. 

a. Self-Gain 

Individu yang memiliki suatu harapan dalam hal mendapatkan atau pun 

menghindari dari kehilangannya sesuatu. 

b. Personal Valuesand Norms 

Terdapat suatu norma sosial dan nilai – nilai yang berlaku serta diyakini 

masyarakat, dalam melakukan interaksi sosial dan norma dan nilai – nilai 

yang ada kaitannya dengan perilaku prososial. 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku prososial menurut Baron  dan 

Byrne (2005) sebagai berikut. 

a. Faktor situasional 

Situasi dan kondisi dapat mempengaruhi individu dalam melakukan 

perilaku prososial. 

b. Moral 

Moral adalah suatu etika yang baik. Individu yang memiliki etika yang 

baik dapat mempengaruhi seseorang untuk menolong orang lain, karena 

orang yang memiliki moral yang baik akan bernilai positif di mata 

manusia. 

c. Keadaan emosional 

Keadaan emosional yang dimiliki oleh seorang individu dapat 

mempengaruhi perilaku prososial, saat individu memiliki keadaan emosi 

yang baik individu dapat melakukan perilaku prososial. 
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d. Perbedaan individu 

Perbedaan individu juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku prososial. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prososial Menurut Sarwono & 

Meinarno (2009) terdapat dua faktor yang  mempengaruhi  perilaku  prososial,  

yaitu  faktor  situasional  dan  faktor  dalam  diri.  Kedua  faktor  tersebut  

dapat  dijelaskan  sebagai berikut: 

Pengaruh Faktor Situasional 

a. Bystander 

Bystander adalah seseorang yang dihadapkan  pada  situasi  darurat,  

orang-orang yang berada di sekitar kejadian mempunyai peran sangat 

besar  dalam   mempengaruhi keputusannya untuk menolong atau tidak. 

Manakala orang lain disekitar subjek  banyak  yang  tergerak  untuk  

membantu,  itu  akan sangat  memudahkan  bagi  yang bersangkutan 

untuk ikut pula membantu. Begitu pula sebaliknya, jika orang di 

sekitarnya diam, ada semacam kelembanan pada  diri  subjek  untuk  

membantu.  Bila  terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian banyak orang 

yang  berkerumun  membantu,  pemerhati  yang  sedang  berlalu 

cenderung  untuk  ikut  berhenti,  menyaksikan  dan  membantu  

memberikan  pertolongan  kepada  korban. 

b. Daya Tarik 

Individu yang mengevaluasi korban secara positif,  memiliki daya tarik, 

cenderung menyebabkan yang bersangkutan memiliki kesediaan untuk 

memberikan bantuan kepada korban. Efek  ini  terjadi  dalam  berbagai  

bentuk.  Wanita  cantik  misalnya,  akan lebih banyak menerima bantuan 

dari orang lain bila dibandingkan  dengan  orang  yang  kurang  menarik. 

Orang  kaya  lebih  sering mendapatkan kemudahan dari orang lain 

dibanding orang miskin. Daya tarik ini dapat berupa penampilan fisik 

ganteng dan cantik, kekayaan, status sosial, jabatan dan sejenisnya. 

Sejumlah penelitian menunjukan, orang-orang dengan daya tarik lebih ini 

cenderung  mendapatkan  perlakuan  yang  lebih  baik  dari  orang  lain,  

bila  dibandingkan  dengan  mereka  kurang  memiliki  daya  tarik. 

c. Atribusi terhadap korban 

Adanya asumsi bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali 

korban menjadi motivasi seseorang untuk memberikan bantuan pada 

orang  lain. Anggapan  pemerhati  bahwa  musibah  yang  terjadi  adalah  

bencana  alam  yang  tidak  direncanakan  akan  lebih  mendorong  orang  
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untuk  membantu. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kasus-kasus  korban  

bencana  alam, banjir  bandang, tanah longsor atau letusan gunung  

berapi. Atribusi terhadap korban yang memang terlihat sangat  

membutuhkan pertolongan menggerakkan pemerhati untuk terjun  

membantu.   

d. Ada model 

Modeling diketahui memiliki peran yang sangat kuat untuk mendorong 

orang memunculkan perilaku prososial. Keteladanan memberikan 

pengaruh yang lebih kuat daripada sekedar nasehat dengan  kata-kata.  

Seseorang  akan  terdorong  untuk  memberi-kan  pertolongan kepada 

orang  lain  manakala  terdapat  model  yang  melakukan  tingkah  laku  

menolong.  Jika  dalam  komunitas terdapat  cukup  model  dengan  

perilaku  prososial  tinggi,  lebih  mudah  bagi  anggota  komunitas  

tersebut  untuk  melakukan  hal  yang sama dengan sang model. Dalam 

teori belajar sosial Bandura, orang cukup dapat mempelajari dan 

menirukan perilaku model hanya dengan melihat. 

e. Desakan waktu 

Ketersediaan cukup waktu merupakan faktor penting dalam  mewujudkan  

perilaku  prososial.  Orang  yang  sibuk  dan  tergesa-gesa  karena  

memiliki kepentingan mendesak cenderung tidak menolong, disisi lain, 

orang dengan waktu luang lebih besar  memberikan pertolongan.  

Keterbatasan  waktu  ini  pula  yang  sering  kali  menjadi  penyebab  

mengapa  di  kota-kota  besar  perilaku  prososial  cenderung  lebih  

rendah  dibandingkan  dengan  masyarakat  tradisional di pedesaan yang 

kehidupannya tidak terlalu diburu oleh  waktu.  Ketersediaan  cukup  

waktu  membuat  masyarakat  desa  lebih  mungkin melakukan berbagai 

aktivtias sosial  yang  dapat memperkuat tradisi gotong royong dan saling 

menolong. 

f. Sifat kebutuhan korban 

Kesediaan  untuk  menolong  dipengaruhi  pula  oleh  kejelasan   bahwa   

korban   benar-benar   membutuhkan   pertolongan.  Keadaan   tersebut 

dapat  mendorong  orang  lain  untuk  membantu, disaat orang melihat 

korban tidak berdaya semakin  kuat  dorongan  bagi  yang  bersangkutan  

untuk membantu  korban. 
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Pengaruh Faktor dalam diri 

a. Suasana hati 

Sejumlah penelitian mengindikasikan pengaruh emosi positif dan  emosi 

negatif terhadap kemunculan tingkah laku menolong. Subjek dengan 

suasana  hati  positif  cenderung  lebih  mudah menolong orang lain bila 

dibandingkan dengan individu dengan suasana hati negatif. Suasana hati 

memang berubah-ubah, terkadang individu memiliki mood yang baik , 

namun di saat  lain  memiliki mood yang buruk . Manakala  subjek belum 

cukup matang secara emosi, maka suasana hatinya akan  sangat  mudah  

terpengaruh  oleh  hal-hal  yang terjadi di luar dirinya. 

b. Sifat 

Sifat yang dimiliki seseorang diketahui dapat mempengaruhi 

kecenderungan menolong orang lain,dalam masyarakat dikenal berbagai 

sebutan untuk mencirikan individu yang  peduli  dan  tidak  peduli.  

Dermawan,  murah  hati,  baik  hati  adalah sekelumit sebutan yang biasa 

disematkan kepada mereka yang memiliki paradigma kelimpahruahan. 

Orang – orang yang memiliki sifat seperti ini akan mudah mengulurkan 

bantuan kepada siapa saja. 

c. Jenis kelamin 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak 

menerima pertolongan di bandingkan dengan laki-laki.  Sementara  laki-

laki,dalam  berbagai  situasi,  lebih  banyak  menolong bila dibandingkan 

dengan perempuan (Brigham, 1991). Terdapat beragam argumen yang 

dikemukakan untuk menjelaskan  kenyataan  tersebut. Salah satunya 

adalah peran jenis yang dipelajari dari kebudayaan. Perempuan 

diasosiasikan  dengan  hal-hal yang  feminin  sedang  laki-laki  maskulin 

dikesankan  perkasa, pahlawan, dan lugas. Dalam tradisi timur, laki-laki 

juga lebih  dipersiapkan  secara  budaya  untuk  memiliki  keterampilan 

yang diperlukan untuk melindungi dan  menolong perempuan. 

d. Tempat tinggal 

Tempat tinggal dapat mempengaruhi perilaku prososial, orang yang tinggal 

di pedesaan   cenderung lebih penolong daripada individu yang tinggal di 

daerah perkotaan. Suasana kota yang padat dan kompetitif,  disadari atau   

tidak,  telah  mempengaruhi pola hidup penghuninya di kota memiliki 

semangat  kompetisi  lebih  menonjol  dari  kolaborasi, sementara di 

pedesaan  hampir  sepenuhnya  kolaborasi. Itulah  mengapa  suasana  

gotong  royong lebih mudah ditemukan di pedesaan daripada di perkotaan. 
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e. Pola asuh 

Perilaku prososial anak tidak datang  dengan  sendirinya, melainkan  

diperoleh dari proses  belajar yang panjang. Proses belajar disini  tidak  

hanya  yang  dilakukan  di  bangku  sekolah  tetapi justru yang lebih  

penting  adalah  yang  diperolehnya  dari  didikan orang tuanya. Peran 

orang tua dalam mengasuh, membimbing, mendidik, mengawasi,  memberi  

perhatian,  dan  menjadi  contoh  yang  baik  bagi  anak akan berdampak 

pada pembentukan perilaku prososialnya. Pola  asuh  orang  tua  dalam  

keluarga  berarti  kebiasaan  orang  tua,  ayah  dan  atau  ibu,  dalam  

memimpin,  mengasuh,  dan  membimbing anak dalam keluarga secara 

konsisten dan persisten (Djamarah, 2014). Pola asuh demokratis yang 

dilakukan secara signifikan memfasilitasi adanya  kecenderungan  anak  

untuk  tumbuh  menjadi  seseorang  yang  mandiri  dan  mau  menolong,  

bila  dibandingkan  dengan pola-pola asuh lainnya. 

Berdasarkan faktor - faktor yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku prososial adalah 

terbagi menjadi dua yaitu faktor internal (faktor dari dalam diri individu) 

dan faktor situasional. 

 

B. Organisasi Kemahasiswaan  

 

1. Pengertian Organisasi Kemahasiswaan  

 Organisasi berasal dari bahasa Yunani Organon yang berarti alat, sehingga 

arti organisasi adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. 

Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah.Organisasi sistem yang 

saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan 

orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

yang telah disepakati bersama. 

 Organisasi adalah sekumpulan beberapa individu – individu yang saling 

bekerjasama secara sengaja dan sadar dengan  tujuan untuk mencapai tujuan 

tertentu secara bersama – sama tertentu Thoha, (2007). Organisasi adalah 

suatu bentuk unit yang memiliki suatu kegiatan yang dikerjakan secara 

bersama oleh banyak pihak, yang terdiri dai setidaknya dua orang yang 

dungsinya utuk mencapai tujuan umum. 

 Organisasi adalah suatu sistem yang memiliki suatu persetikatan secara 

terstruktur, formal dan terkoordinasi dari sekelompok individu dengan tujuan 

saling bekerjasama satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu Malayu S. 

P. Hasibuan (2012). Organisasi kemahasiswaan adalah suatu bentuk dari 
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kegiatan mahasiswa yang ada diperguruan tinggi yang dilaksanakan atas dasar 

dari prinsip yang dilakukan untuk mahasiswa (Silvia Sukirman, 2004).     

Organisasi kemahasiswaan adalah wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk 

pengembangan diri, serta tempat untuk mengasah bakat, minat, keilmuan, 

penalaran dan kegemaran  yang dimiliki oleh mahasiswa, agar mahasiswa 

dapat memiliki wawasan tingkat ilmu pengetahuan yang lebih luas serta 

memiliki suatu integritas dari yang dimiliki oleh mahasiswa (Paryati 

Sudarman, 2004). 

 Menurut Launa (2000), organisasi kemahasiswaan kampus merupakan 

suatu wadah atau organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan yang di 

dalamnya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti 

struktur organisasi, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen 

lainnya yang berfungsi mengerahkan seluruh pergerakan organisasi kepada 

tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. 

 Pengertian organisasi kemahasiswaan diatas dapat disimpulkan sebagai 

wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa, dan untuk mengembangkan 

bakat, minat, kegemaran, penalaran dan keilmuan  serta mahasiswa dapat 

memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Organisasi adalah 

suatu kelompok induvidu yang bekerjasama guna untuk mencapai tujuan 

tertentu secara bersama. 

 

2. Bentuk – Bentuk Organisasi Kemahasiswaan 

Menurut As'ari (2007) bentuk – bentuk organisasi kemahasiswaan terbagi 

menjadi dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut :  

a. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus 

Organisasi intra kampus atau internal kampus merupakan organisasi yang 

berdiri secara formal di dalam sebuah kampus. Memiliki kedudukan resmi 

dan melekat dengan kampus itu sendiri. Bentuk dari organisasi intra 

kampus ini sendiri bisa Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan 

Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan masih banyak lagi 

lainnya. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus  

b. Organisasi ekstra kampus atau eksternal kampus merupakan organisasi 

yang tidak berada dibawah naungan lembaga kampus, melainkan berada 

diluar kampus. Organisasi ini banyak beraktifitas diluar kampus, memiliki 

jaringan dan kepengurusan yang berjenjang atau bertingkat hingga 

pengurus nasional. 
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3. Ciri-ciri Mahasiswa yang Aktif dalam Organisasi kemahasiswan  

Dikutip dari jurnal keaktifan berorganisasi dan kompetensi interpersonal. ciri 

– ciri mahasiswan yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan menurut 

Priambodo (2000) dan Sarwono (1978) adalah sebagai berikut. 

a. Senang dengan menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan 

kemahasiswaan, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan 

hampir selalu ingin terlibat dalam kepengurusan harian maupun 

kepanitiaan berbagai kegiatan dan acara yang diadakan organisasinya. 

Mahasiswa bersedia untuk terlibat aktif mendorong pelaksanaan berbagai 

kegiatan dalam organisasi tempatnya bergabung. (Priambodo, 2000; 

Sarwono, 1978). 

b. Cenderung sering duduk-duduk dan berbincang-bincang di ruangan atau 

kantor organisasi kemahasiswaan yang diikuti. Mahasiswa-mahasiswa 

yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan cenderung lebih banyak 

meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan atau kantor organisasi 

sambil duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan sesama anggota 

organisasi lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi 

yang diikuti maupun mengenai isu-isu yang beredar di lingkungan luar 

atau masyarakat. (Priambodo, 2000). 

c. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan cenderung lebih 

banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sifatnya non-akademis. 

Mahasiswa aktif organisasi lebih banyak menggunakan waktu luangnya 

untuk berkumpul dan berdiskusi tentang berbagai hal yang menyangkut 

keorganisasian. (Sarwono 1978), 

d. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya yang 

memegang jabatan sebagai pemimpin, cenderung mempunyai wawasan 

yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun tentang hal-hal yang 

terjadi di seputar kampus. (Priambodo, 2000). 

e. Di samping memiliki wawasan yang luas, mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi kemahasiswaan juga cenderung memandang segala sesuatu 

secara kritis (Sarwono 1978) Mahasiswa cenderung lebih peka terhadap 

perkembangan kejadian-kejadian di lingkungan luar, misalnya 

perkembangan keadaan politik di dalam maupun luar negeri. (Priambodo, 

2000). 

f. mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga cenderung 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat 

secara efektif, serta memiliki keberanian yang lebih untuk berprakarsa dan 

mengambil resiko dalam bertindak. (Sarwono 1978). 
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4. Pembahasan Secara Psikologis Mahasiswa Aktif Organisasi dan Tidak 

Aktif Organisasi 

 Secara psikologis mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki 

kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak 

mengikuti organisasi. Hakim (2002) menyebutkan bahwa, salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang adalah partisipasi 

individu dalam mengikuti kegiatan organisasi. Kepercayaan diri individu 

terbentuk karena sangat bergantung pada wawasan dan pengetahuan dirinya. 

di dalam organisasi juga terdapat sebuah proses pelatihan antara lain seperti 

pelatihan bekerja sama, berkomunikasi dan berbicara di depan umum, dan lain 

sebagainya (Sukirman, 2004). Sehingga mahasiswa yang terlibat dalam 

organisasi secara psikologis memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena 

mahasiswa dilatih untuk dapat berkomunikasi serta bekerjasama.  

 Mahasiswa yang aktif dalam organisasi secara psikologis memiliki 

kecerdasan emosi yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan mahasiswa 

yang tidak mengikuti organisasi, karena didalam organisasi lebih erat 

kaitannya dengan hubungan antar manusia dan interaksinya, diantaranya 

proses komunikasi, proses pengambilan keputusan, proses evaluasi prestasi, 

dan proses sosialisasi, serta karir. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi, 

memiliki manfaat dalam penguatan kemampuan dalam berpikir, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan interpersonal, serta kepercayaan diri. (Huang dan 

Chang 2004). Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa, secara psikologis mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki 

kecerdasan emosi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mahasiswa 

yang tidak mengkuti organisasi. 

 Secara psikologis mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki 

ketahanan stress yang lebih tinggi, menurut Hawari (2002) menjelaskan 

bahwa dalam meningkatkan ketahanan stress salah satunya adalah pergaulan. 

Pergaulan sendiri merupakan salah satu keuntungan yang akan didapatkan jika 

seseorang mengikuti organisasi karena salah satu manfaat dari organisasi 

adalah untuk melatih kerjasama dalam tim (Sukirman, 2004). 

 Mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi secara psikologis memiliki 

kurangnya rasa kepercayaan diri yang tinggi, kecerdasan emosional serta 

ketahanan stress yang baik. Mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi 

dapat berpengaruh pada minimnya pertemanan, kurangnya pengalaman, sulit 

untuk beradaptasi, memiliki sifat mementingkan diri sendiri yang tidak akan 

hilang, sulit dalam memahami kerja tim dan sulit untuk menghargai waktu. 
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C. Mahasiswa 

 

1. Definisi Mahasiswa 

 Mahasiswa dapat diartikan sebagai suatu individu yang menuntut ilmu di 

perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, mahasiswa juga dinilai memiliki 

tingkat kecerdasan dan intelektual yang tinggi serta mampu dalam berpikir 

kritis juga mampu dalam bertindak secara cepat dan tepat, hal inilah yang 

membuat prinsip mahasiswa dapat saling melengkapi. (Siswoyo 2007).  

 Mahasiswa adalah individu yang berada pada fase dewasa awal yang 

memiliki rentang usia 18-40 tahun. Masa dewasa ini merupakan periode 

mahasiswa dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dan 

kehidupan baru, dengan harapan mahasiswa dapat bersosialisasi dengan baik, 

selain itu juga pada dewasa awal, juga diharapkan mampu dalam 

menyesuaikan diri individu secara mandiri (Hurlock, 2004). 

 Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu 

ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu 

bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, 

institut dan universitas (Hartaji, 2012). Mahasiswa merupakan remaja akhir 

yang memasuki dewasa awal yang berusia mulai dari 18-25 tahun (Yusuf, 

2012). Mahasiswa adalah individu yang belajar di perguruan tinggi, baik 

universitas, institut atau akademi. Individu yang terdaftar sebagai murid di 

perrguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. (Santoso 2012). 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah 

remaja akhir yang memasuki dewasa awal yang berusia mulai dari 18 sampai 

25 hingga 40 tahun, yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar 

dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan 

tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas baik swasta maupun negeri, mahasiswa juga dinilai memiliki 

tingkat kecerdasan dan intelektual yang tinggi serta mampu dalam berpikir 

kritis juga mampu dalam bertindak secara cepat dan tepat. 

 

2. Peran Fungsi Mahasiswa 

Dikutip dari jurnal optimalisasi peran dan fungsi mahasiswa. Peran fungsi 

mahasiswa sebagai berikut. 

a. Agent of change (generasi perubahan) 

Mahasiswa sebagai generasi perubahan, yang diharapkan dapat 

memberikan dan membawa perubahan pada suatu permasalahan, yang 
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terjadi dilingkungan sekitar. mahasiswa diharuskan dapat memiliki 

kematangan berpikir kritis, serta memiliki kesadaran sosial. 

b. Social Control (Generasi Pengontrol) 

Mahasiswa adalah generasi pengontrol yang diharapkan dapat mengontrol 

serta dapat mengendalikan suatu keadilan sosial yang ada pada lingkungan 

sekitar. Mahasiswa dituntut untuk dapat bersosialisasi serta mempunyai 

kepekaan terhadap lingkungan sekitar.  

c. Iron Stock (Generasi Penerus) 

Mahasiswa adalah generasi penerus bagi bangsa, yang diharapkan dapat 

memiliki keterampilan, kemampuan serta memiliki akhlak mulia untuk 

menjadi tonggak kepemimpinan dimasa mendatang.  

d. Moral Force (Gerakan Moral) 

Mahasiswa adalah sebagai penggerak moral, serta memiliki tingkat 

intelektualitas yang baik, yang disejajarkan dengan tingkat moralitas dalam 

kehidupannya. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjaga stabilitas 

moral di lingkungan masyakarat. 

e. Guardian of Value (Penjaga Nilai)  

Mahasiswa sebagai Guardian of Value berarti mahasiswa berperan sebagai 

penjaga nilai-nilai dimasyarakat. Maksudnya adalah mahasiswa sebagai 

insan akademis yang selalu berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran dari 

setiap masalah yang ada. 

 

3. Ciri – ciri Mahasiswa  

Menurut Kartono (dalam Siregar, 2006), mahasiswa merupakan anggota 

masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain: 

a. Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruantinggi, 

sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelektual. 

b. Kesempatan di atas diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin 

yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun 

dalam dunia kerja. 

c. Diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses 

modernisasi. 

d. Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas 

dan profesional. 

 

D. Kerangka Berpikir 

    Organisasi kemahasiswaan adalah sebagai wadah pengembangan diri 

mahasiswa agar dapat menuju integritas pribadi, intelektualitas, wawasan serta 
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kepemimpinan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam 

kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Pelaksanaannya dilengkapi 

dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti struktur, mekanisme, 

fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi 

mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam organisasi tersebut. Pada tujuan 

atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya. Organisasi kemahasiswaan adalah 

sebagai tempat untuk mahasiswa dalam hal saling bekerjasama, dan berinteraksi 

dalam memecahkan persoalan yang sedang terjadi. Organisasi kemahasiswaan 

sebuah sarana untuk berkumpulnya mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama. 

Organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah pembelajaran, perjuangan agar 

bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, dalam 

organisasi. Mahasiswa diharapkan mampu menimba pengalaman belajar, 

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam upaya menunjang peranannya 

bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Artinya organisasi memiliki peran 

penting pada mahasiswa dalam berproses, karena selain mahasiswa mendapatkan 

ilmu akademik di perkuliahan. Mahasiswa juga mendapatkan ilmu dalam 

berorganisasi, dengan begitu mahasiswa semakin menambah wawasan tidak 

hanya ilmu perkuliahan, melainkan juga ilmu dalam organisasi. 

  ciri – ciri  dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi adalah mahasiswa 

yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas dimana mahasiswa yang terlibat 

dalam organisasi tidak hanya mendapatkan ilmu akademik saat kuliah melainkan 

juga mendapat ilmu dalam berorganisasi. Mahasiswa yang terlibat dalam 

organisasi, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, cara berkomunikasi yang baik 

dan efektif dalam menyampaikan pendapat. Mahasiswa yang terlibat dalam 

organisasi sering melakukan rapat dan membahas isu – isu yang terjadi 

dilingkungan sekitar. Sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis dan melatih cara 

berkomunikasi dalam forum diskusi. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi 

memiliki banyak pengalaman, karena didalam organisasi mahasiswa lebih 

banyak bertemu dengan orang baru dalam berbagai kegiatan yang dilakukan 

dalam organisasi serta lebih mambaur dengan lingkungan masyarakat, karena 

didalam organisasi mahasiswa sering terjun ke masyarakat.   

 Mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki perilaku prososial lebih 

tinggi hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa yang terlibat dalam organisasi 

cenderung lebih aktif dalam melakukan kegiatan sosial, dan lebih sering 

berdiskusi serta bekerjasama untuk memecahkan persoalan yang ada 

dilingkungan sekitar dan masyarakat. Cenderung lebih peka serta memiliki 

inisiatif yang tingi terhadap kondisi lingkungan sekitar, sehingga  ketika ada 

bencana yang terjadi. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi langsung terjun 
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ke masyarakat untuk memberikan bantuan melakukan penyaluran bantuan berupa 

penggalangan dana, berdonasi, dan  memberikan bantuan makanan. Guna untuk 

meringankan beban masyarakat, tidak hanya melakukan penggalangan dana bagi 

masyarakat yang terkena bencana saja. .Mahasiswa yang terlibat dalam 

organisasi kemahasiswaan juga memberikan bantuan donasi untuk anak yatim 

dan berupa bantuan lainnya, kepada masyarakat yang sedang membutuhkan 

bantuan. Sehingga mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki sikap 

bersosialisasi  dengan baik dimasyarakat. 

 Mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi cenderung lebih ke arah 

akademis, lebih mementingkan aktivitas perkuliahan, belajar dikelas, 

mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Mahasiswa yang tidak terlibat dalam 

organisasi lebih menghabiskan waktunya dengan berkuliah, tanpa berorganisasi 

sehingga mahasiswa  yang tidak terlibat dalam organisasi kurang memiliki 

pengetahuan terkait dengan isu – isu yang sedang beredar di lingkungan sekitar 

masyarakat, mahasiswa yang tidak memiliki keterlibatan dalam organisasi kurang 

memiliki kepekaan dan inisiatif terhadap lingkungan sekitar masyarakat. 

Sehingga mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi kurang memiliki 

keterlibatan secara langung dengan masyarakat, dan kurang bersosialisasi dengan 

masyarakat, serta kurang melakukan tindakan prososial. 

 Perilaku prososial didefinisikan sebagai bentuk perilaku menolong yang 

dapat menguntungkan orang lain, yang sifatnya sukarela dan tanpa pamrih, dan 

tanpa adanya paksaan dari pihak lain, sekalipun penolong tidak mendapatkan 

keuntungan secara langsung, namun penolong akan merasakan kepuasan 

tersendiri dan merasa bahagia, karena dapat membantu orang yang membutuhkan 

bantuan. Perilaku prososial merupakan perilaku menolong, yang sifatnya atas 

dasar dari kesadaran diri individu itu sendiri, untuk menolong orang lain, 

membantu orang lain ini bisa juga dalam bentuk fisik, materi, maupun psikologis, 

seorang individu yang melakukan perilaku prososial atau menolong orang lain ini 

murni dari hati atau disebut dengan keihlasan tanpa mengharapkan balasan dan 

imbalan. Perilaku prososial ini sifatnya menguntungkan bagi orang yang ditolong 

dan orang yang menolong, karena ketika individu memberikan pertolongan 

kepada orang lain, secara tidak langsung individu akan merasakan suatu 

kepuasan tersendiri dan merasa bahagia, karena telah membantu atau menolong 

orang lain, sementara orang yang ditolong juga akan merasa bahagia karena telah 

diberikan pertolongan bagi si penolong. Jadi penolong dan orang yang ditolong 

keduanya sama – sama saling menguntungkan satu sama lain, individu dengan 

niat ingin menolong orang memiliki maksud untuk mengubah keadaan seseorang 

baik mengubah secara fisik maupun psikis guna untuk mensejahterakan orang 
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yang dibantu, dimana perilaku prososial atau tolong menolong ini berdasarkan 

dari inisiatif individu itu sendiri, dalam artian membantu dari hati dan tanpa 

adanya paksaan dari orang lain, oleh karena itulah perilaku prososial ini baik 

untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena sifatnya menguntungkan 

bagi penolong dan orang yang ditolong.  

Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan memiliki perilaku 

prososial yang lebih tinggi. Hal ini karena adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku prososial menurut Sarwono & Meinarno (2009 yaitu  

faktor  situasional salah satunya adalah atribusi terhadap korban yaitu adanya 

asumsi bahwa ketidakberuntungan korban adalah diluar kendali korban  yang 

menjadi motivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain. Anggapan  

pemerhati  bahwa  musibah  yang  terjadi  adalah  bencana  alam  yang  tidak  

direncanakan  akan  lebih  mendorong  orang  untuk  membantu.  Hal  ini  dapat  

dilihat  pada  kasus-kasus  korban  bencana  alam,  banjir  bandang, tanah  

longsor atau letusan gunung  berapi. Atribusi terhadap  korban yang memang 

terlihat sangat membutuhkan pertolongan  menggerakkan  pemerhati  untuk  

terjun  membantu. Hal tersebut dapat dlihat dari mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi lebih sering terjun ke masyarakat, dan sering memberikan bantuan 

terhadap masyarakat. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki 

perilaku prososial yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial menurut Dayaksini dan Hudaniah (2003) salah satunya adalah adanya 

rasa empati. Empati adalah suatu kemampuan untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan orang lain, yang merupakan suatu rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi 

memiliki rasa empati yang tinggi 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan ciri – ciri mahasiswa yang aktif dalam 

organisai menurut Priambodo (2000) yaitu mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi lebih banyak meluangkan waktunya untuk berkumpul dan berdiskusi 

tentang, hal – hal yang berkaitan dengan organisasi, maupun mengenai isu – isu 

yang beredar dilingkungan masyarakat. Sehingga mahasiswa yang terlibat dalam 

organisasi cenderung lebih peka dan memiliki inisiatif yang tinggi terhadap 

lingkungan sekitar masyarakat, karena lebih sering berdiskusi mengenai isu – isu 

yang beredar dilingkungan masyarakat. Serta adapun faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku prososial pada mahasiswa yang memiliki keterlibatan 

dalam organisasi adalah reference of group. Reference of group adalah individu 

atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku individu 

(Sumarwan 2003). New cob (dalam gerungan, 1996) menyatakan bahwa 

terjadinya perubahan dan pembentukan sikap mahasiswa karena perubahan 
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reference of group, artinya dengan mengikuti kegiatan organisasi kampus terjadi 

pembentukan sikap baru terhadap sesuatu karena di dalamnya terdapat proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat menghasilkan seseorang untuk 

lebih lebih bisa bekerja sama dengan baik, dan lebih peduli dengan sesama teman 

dan lingkungannya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial 

mahasiswa yang memiliki keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan 

cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa yang aktif 

organisasi cenderung lebih banyak melakukan perilaku prososial dan didasari 

dari beberapa teori diatas yang mendukung.  

Berikut kerangka berpikir perilaku prososial ditinjau dari keterlibatan 

mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan. 

 

      Gambar 2.1  Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 

adalah ada perbedaan perilaku prososial antara mahasiswa yang terlibat dalam 

organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi 

kemahasiswaan. Mahasiswa yang memiliki keterlibatan dalam organisasi 

kemahasiswaan memiliki perilaku prososial lebih tinggi, dibandikan dengan 

mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. 

 

                

            Perilaku                    

Prososial  

Keterlibatan Mahasiswa 

dalam Organisasi 

Kemahasiswaan 

Mahasiswa tidak terlibat 

dalam Organisasi  



32 
 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

( Halaman ini sengaja dikosongi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


