
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat lepas dengan manusia 
lainnya. Manusia saling membutuhkan dan berinteraksi satu dengan lainnya 
sehingga manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Banyak kelebihan yang 
dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang diantaranya memiliki jiwa tolong 
menolong antar sesama, baik terhadap keluarga, teman, kelompok, dan ke semua 
orang bahkan terkadang terhadap orang yang tidak dikenal dengan tanpa pamrih 
atau imbalan. Perilaku menolong dalam diri manusia menunjukkan bahwa manusia 
merupakan makhluk yang tidak egois, masih memiliki rasa kemanusiaan terhadap 
manusia lainnya, bahkan masih mampu memberikan perhatian antar sesama yang 
membutuhkan. 

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan 
kerjasama antar sesama manusia, memerlukan simpati dan empati antar manusia 
lainnya, mampu saling menolong dan berbagi dengan sesama. Walgito (2003) 
berpendapat mengenai manusia bahwa pada hakikatnya tidak bisa melepaskan diri 
dari lingkungannya baik secara fisik maupun psikis. Sejak dilahirkan, manusia telah 
memiliki potensi sosial yang mana setiap manusia memiliki kemampuan dalam 
menggapai tujuan kehidupannya dan bentuk sarana dalam perkembangan 
pribadinya. Sebagai makhluk sosial manusia diharapkan mampu mempunyai jiwa 
sosial yang tinggi dengan saling tolong menolong antar sesama manusia. 

Contoh konkrit yang mampu menunjukkan bahwa manusia merupakan 
makhluk sosial yaitu dalam sebuah artikel berita di bbc.com pada tanggal 04 Januari 
2019 menerangkan bahwa lembaga statistik Gallup bertanya kepada lebih dari 
150.000 orang di 146 negara dalam penelitian yang dilakukan tahun 2017, apakah 
mereka, bulan sebelumnya, menyumbangkan uang untuk amal kemanusiaan, 
menjadi relawan untuk sebuah organisasi atau membantu orang asing. Mereka 
menyimpulkan: dari 7,6 miliar penduduk dunia, sebanyak 2,2 miliar orang pernah 
membantu orang asing, 1,4 miliar orang pernah menyumbangkan untuk amal dan 1 
miliar orang lainnya meluangkan waktunya untuk bekerja sukarela. Menurut Gallup, 
orang-orang yang paling banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan amal di 
tahun 2017 adalah Indonesia. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada organisasi mahasiswa 
Universitas 17 Agustus Surabaya yang melakukan penggalangan dana untuk korban 
kabut asap, korban gempa, dan korban lain yang membutuhkan bantuan. Satu 
diantara organisasi mahasiswa yang melakukan penggalangan dana adalah 
kelompok mahasiswa jurusan Psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya. 
Mahasiswa rela melakukan penggalangan dana melalui inovasi kegiatan yang 
dilakukan dengan enuh ikhlas dan tanpa pamrih untuk menolong masyarakat yang 
terkena musibah. Lebih lanjut, kegiatan ini menanamkan nilai-nilai peduli sosial 
kepada masyarakat agar mampu menunjukkan perannya untuk berkiprah dalam 
meringankan penderitaan sesama manusia secara sukarela tanpa pamrih, sebagai 
sikap peduli sosial. Berdasarkan kegiatan mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa 
salah satu bentuk makhluk sosial sebagai manusia khususnya pada mahasiswa yaitu 
muncul dalam kontak sosial yang disebut dengan perilaku prososial. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dituntut untuk berinteraksi 
dengan sesama, karena manusia adalah makhluk sosial. Bermasyarakat atau 
bersosial dibutuhkan rasa saling mengasihi dan menghargai orang lain termasuk 
saling tolong menolong antar sesama. Perilaku prososial inilah yang akan 
membentuk suatu peradaban yang saling berkesinambungan seperti mata rantai. 

Perilaku prososial menurut Baron dan Byrne (2005) berpendapat bahwa 
perilaku prososial merupakan suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang 
lain tanpa harus menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan 
tindakan tersebut, dan bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. 
Meskipun memiliki resiko, akan tetapi manusia memiliki kebutuhan dasar untuk 
memberikan maupun meminta pertolongan kepada orang lain, sehingga memerlukan 
orang lain untuk salin g kerjasama dalam meringankan beban yang dimilikinya. 

Sarwono (2002) menyatakan bahwa perilaku prososial sebagai suatu bentuk 
tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu 
keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut. Hal tersebut 
diistilahkan dengan sebutan altruisme yang sering digunakan secara bergantian 
dengan prososial, tapi altruisme yang sebenarnya adalah hasrat untuk menolong 
orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Perilaku prosisal ini merupakan 
suatu bentuk alamiah yang dimiliki manusia sehingga mampu memberikan kebaikan 
secara fisik maupun psikis. 

Kecenderungan perilaku prososial yang dialami semua orang termasuk 
mahasiswa yang mengikuti organiasi dalam penggalangan dana. Hasil wawancara 
yang dilakukan terhadap seorang mahasiswa yang mengikuti oraganisasi 
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penggalangan dana pada bulan September 2019 untuk membantu korban gempa di 
Maluku mengatakan bahwa dirinya membantu untuk ikut dalam penggalangan dana 
karena memiliki teman dari Maluku yang keluarga temannya tersebut menjadi 
korban gempa. Dirinya ikut penggalangan dana tersebut karena temannya 
merupakan orang yang baik dan juga sering membantu dirinya ketika mengalami 
kesusahan dan mau berbagi dengan dirinya. Mahasiswa tersebut juga mengatakan 
bahwa dirinya dengan senang hati dan sukarela dalam melakukan penggalangan 
dana untuk meringankan beban sesama yang menjadi korban bencana alam tersebut. 
Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki 
jiwa sosial yang tinggi antar sesama manusia. Perilaku prososial yang ditunjukkan 
tersebut merupakan sesuatu yang muncul dari dalam dirinya berdasarkan 
pengalaman yang dialami sebelumnya untuk bahwa suatu saat manusia akan saling 
membutuhkan orang lain. 

Menurut Staub (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2015) yang menjelaskan 
bahwa faktor-faktor munculnya perilaku prososial yaitu diantaranya Self-Gain yaitu 
harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, 
personal Values and norms, adanya nilai-nilai dan norma sosial yang 
diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai- 
nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial, empathy, 
Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. 

Derlega & Gizelak (dalam Desmita, 2014) berpendapat bahwa salah satu 
sumber munculnya perilaku prososial berasal dari dalam diri seseorang dengan 
sebutan endosentris. Hal ini bersumber dari adannya keinginan untuk mengubah diri 
sebagai suatu cara untuk dapat meningkatkan self image yang positif dalam diri 
seseorang. Seseorang yang memiliki self image yang positif tentunya dalam 
menumbuhkan perilaku prososial yang tinggi sehingga dapat melakukan 
penyesuaian secara baik. Self image terbentuk dari perjalanan pengalaman masa lalu, 
keberhasilan dan kegagalan pengetahuan yang dimiliki dan dialami oleh seseorang. 

Chaplin (2006) berpendapat bahwa self image atau citra diri merupakan 
suatu gambaran mengenai diri individu, berdasarkan kamus psikologi self image 
atau gambaran diri adalah jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. 
Pendapat tersebut mendukung pendapat Burns (1993) mengatakan bahwa citra diri 
merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri sebagai 
makhluk yang berfisik, sehingga citra diri sering dikaitkan dengan karakteristik- 
karakteristik fisik termasuk di dalamnya penampilan seseorang secara umum, 
ukuran tubuh, cara berpakaian, model rambut dan pemakaian kosmetik. 
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Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung mengenai perilaku prososial 
yaitu hasil penelitian White & Gerstein (dalam Sarwono, 2009) orang yang 
mempunyai pemantauan diri (self monitoring) yang tinggi juga cenderung lebih 
penolong. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku menolong pada individu 
dapat dikaitkan dengan citra diri seseorang. Individu yang mampu memiliki citra diri 
yang baik tentunnya dapat melakukan self monitoring yang positif sehingga perilaku 
menolong muncul dalam diri individu. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 
peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai hubungan 
antara self image dengan perilaku prososial pada mahasiswa. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, maka 
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 
antara self image dengan perilaku prososial pada mahasiswa?. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
antara self image dengan perilaku prososial pada mahasiswa. 

 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam 
pengembangan teori psikologi sosial dan psikologi perkembangan mengenai 
self image dan perilaku prososial. 

2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan gambaran 

mengenai self image dan perilaku prososial sehingga dapat menumbuhkan self 
image yang positif dan mampu meningkatkan perilaku prososial. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian diperlukan untuk meyakinkan bahwa penelitian ini 
adalah penelitian yang asli dan bukan hasil jiplakan atau replikasi. Berikut 
adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini: 

1. Penelitian Kau (2010) mengenai empati dan perilaku prososial pada anak. 
Penilitian ini menunjukkan bahwa proses perkembangan perilaku prososial 
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menurut sudut pandang Social Learning Theory ditekankan pada 
perkembangan respon yang nampak dan diperoleh selama kehidupan anak. 
Menurut para ahli tersebut, sebagian besar perilaku manusia dipelajari, 
dibentuk, dan ditentukan oleh kejadian-kejadian dalam lingkungannya, 
terutama reward, hukuman, dan peniruan. 

2. Penelitian Yusuf & Kristiana (2018) mengenai Hubungan antara regulasi 
emosi dengan perilaku prososial pada siswa sekolah menengah atas. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara regulasi 
emosi dengan perilaku prososial pada siswa sekolah menengah atas. 
Regulasi emosi memberikan sumbangsih sebesar 6,76% pada perilaku 
prososial. 

3. Penelitian Wahyuni & Husen (2018) mengenai Pengaruh Self Esteem 
Terhadap Perilaku Prososial Siswa SMP N 18 Banda Aceh. Penelitian ini 
menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh self esteem terhadap perilaku 
prososial pada siswa SMP N 18 Banda Aceh diperoleh dari nilai R-square 
(R²) sebesar 146. 

4. Penelitian Nurhafiz (2019) hubungan antara religiusitas dengan sikap siswa 
terhadap perilaku prososial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dengan sikap siswa 
terhadap perilaku prososial. 

5. Penelitian Mahaardhika (2019) mengenai hubungan antara konsep diri 
dengan perilaku prososial di kalangan siswa SMA. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan 
perilaku prososial di kalangan siswa SMA. Artinya, semakin tinggi konsep 
diri seseorang, maka semakin tinggi pula perilaku prososialnya. 

6. Kurniawan & Habibah (2015) yang menyatakan bahwa kecenderungan 
perilaku prososial dipengaruhi oleh adanya konsep diri seseorang. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa konsep diri yang baik, maka perilaku 
prososialnya akan tinggi, dan sebaliknya, ketika seseorang tersebut memiliki 
konsep diri yang rendah, maka perilaku prososialnya juga rendah. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan 
dalam penelitian ini sehingga terdapat adanya perbedaan dengan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitian yang akan digunakan dimana 
penelitian ini akan menggunkan mahasiswa sebagai subjek penelitian, selanjutnya 

perbedaan yang ada dalam penelitian ini yaitu pada variabel independen yang
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digunakan. Variabel independen penelitian ini menggunakan variabel self image 
untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai perilaku prososial 
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