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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu disuatu universitas 

atau perguruan tinggi, baik menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri maupun 

perguruan tinggi swasta (dalam Depdiknas, 2008). Menurut Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2012, mahasiswa merupakan seseorang yang terdaftar namanya 

diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Mahasiswa dalam peraturan 

belajar diperguruan tinggi tertentu.  

Menurut Dewi (2017) mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 

sampai 25 tahun yang mendaftar dan menjalani pendidikannya diperguruan 

tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. 

(Sakti, 2017) mengatakan bahwa mahasiswa memiliki kontribusi yang nyata, 

mahasiswa memiliki peran yaitu peran sebagai pelajar selain itu dari sisi lain 

mahasiswa juga memiliki minat dan bakat yang harus dijalani melalui aktivitas 

diluar perkuliahan. Mahasiswa terkenal dapat berpikir dan bertindak secara 

kritis. Bukan hanya akademik yang selalu diunggulkan oleh mahasiswa tetapi 

nilai-nilai prososial juga harus diperhatikan.
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Farid (2013) mengatakan mahasiswa dengan berlandaskan 

pengetahuannya, tingkat pendidikannya, dan pola berfikirnya sudah 

sepantasnya mahasiswa menjadi panutan yang baik. Mayoritas mahasiswa 

cenderung hanya mendalami ilmu-ilmu teori dibangku perkuliahan. Mahasiswa 

yang acuh terhadap kehidupan prososial akan mengalami kerugian apabila 

dilihat dari sisi penerapan ilmu dan sisi hubungan keharmonisan. Dari segi 

penerapan ilmu, mahasiswa yang acuh berarti sama saja menyia-nyiakan ilmu 

yang diperoleh dari perguruan tinggi. Dari sisi keharmonisan, mahasiswa 

tersebut sudah menutup diri dari lingkungan sekitarnya sehingga muncul sikap 

apatis atau acuh tak acuh, hilangnya rasa saling tolong menolong, hilangnya 

empati dan hilangnya rasa kebersamaan serta hal ini akan mempengaruhi 

perilaku prososial mahasiswa itu sendiri.  

Obella (2016) mengatakan perilaku adalah kumpulan dari reaksi, 

perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, tanggapan, dan jawaban yang 

dilakukan seseorang seperti proses berpikir, bekerja, dan sebagainya. 

Notoatmodjo (dalam Palupi, 2017) mengatakan perilaku adalah tindakan atau 

aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas 

antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, 

menulis, membaca, dan sebagainya. Skinner (dalam Romadhon, 2015) 

menyebutkan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar. 
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Cahyono, (2016) mengatakan perilaku prososial adalah tindakan 

individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi 

sipenolong. Sedangkan menurut Husna (2019) tingkah laku menolong yang 

lebih diutamakan adalah kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri 

sendiri, terutama dalam situasi tertentu.  

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2019, 

dengan menggunakan teknik observasi. Peneliti melihat lima kelompok 

mahasiswa didepan ruang tata usaha Fakultas Syariah dimana lima kelompok 

mahasiwa terlihat sedang berkumpul satu kelompok terdiri dari 3 hingga 4 

mahasiswa uniknya dari beberapa kelompok tersebut lebih banyak mahasiswi 

perempuan yang berkumpul dibandingkan mahasiswa laki-laki, dari hasil 

observasi kelompok perempuan tersebut senang untuk mengobrol secara 

bersama dibandingkan laki-laki terbukti dari mahasiswi lebih banyak 

mengeluarkan ekspresi saat berbicara seperti tertawa, terkejut.  

Peneliti juga melihat ada empat orang mahasiswi perempuan yang 

menggalang dana atau donasi, setelah observasi dilakukan peneliti mendapat 

data bahwa lebih banyak mahasiswi perempuan yang mendonasikan uangnya 

dibandingkan mahasiswa laki-laki terbukti dengan enam mahasiswa laki-laki 

dari empat belas mahasiswi perempuann yang hanya melewati tempat 

penggalangan dana tersebut hal tersebut dapat membuktikan perbedaan 

kedermawanan yang merupakan aspek dari perilaku prososial pada mahasiswa 

laki-laki dan mahasiswi perempuan. Selain itu peneliti juga mengobservasi
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dua kelas, dari kelas pertama terlihat ada empat mahasiswa laki-laki dan satu 

mahasiswi perempuan yang tidak fokus dalam berdiskusi didalam kelas yang 

dipimpin oleh dosen, terbukti dengan empat mahasiswa dan satu mahasiswi 

perempuan hanya berbicara dan bermain smartphone hal tersebut dapat 

membuktikan bahwa tidak adanya kepedulian terhadap dosen yang sedang 

mengajar serta ilmu yang disampaikan oleh dosen. 

Kelas kedua terlihat ramai dan tidak ada dosen yang sedang mengajar 

sehingga banyak mahasiswa dan mahasiswi yang terlihat sedang berbicara. 

Uniknya saat peneliti mengobservasi ada satu mahasiswi yang tidak sengaja 

menumpahkan minuman dimeja sehingga membasahi baju mahasiswa sendiri 

dari hasil observasi peneliti mendapat data mahasiswa laki-laki hanya 

menertawakan dan melihat tanpa peduli terhadap situasi yang terjadi, namun 

terdapat dua mahasiswi perempuan yang menwarkan tisu untuk membersihkan 

tumpahan air dimeja dan dipakaian mahasiswi tersebut. Dari data tersebut dapat 

terlihat perbedaan kepedulian mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan 

terhadap suatu masalah yang sedang terjadi.  

Pada hari yang sama yaitu tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2019, 

peneliti melakukan studi pendahuluan menggunakan teknik wawancara. Dalam 

menentukan subjek wawancara peneliti awalnya melakukan observasi lalu 

beberapa mahasiswa dipilih atas dasar definisi perilaku prososial itu sendiri 

seperti yang disebutkan oleh Matondang (2016) perilaku prososial
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mencakup perilaku seperti empati, kedermawanan, kerjasama, peduli, dan 

menolong. Beberapa subjek berinisial A, G, M D, dan L berhasil untuk 

diwawancarai. Berikut hasil wawancara tersebut. 

 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan adanya perbedaan perilaku 

prososial ditinjau dari kelamin yaitu mahasiswa laki-laki dengan mahasiswi 

perempuan. 

 

No. Tanggal Subjek Jawaban 

1. 3-Okt-

19 

A Subjek A yang berjenis kelamin laki-laki mengatakan 

jika perilaku tolong menolong menjadi berbeda seiring 

berjalannya waktu. Tolong menolong menjadi lebih 

praktis menggunakan bantuan media sosial di 

smartphone seperti halnya aplikasi donasi 

kitabisa.com. 

2. 3-Okt-

19 

G Subjek G berjenis kelamin laki-laki mengatakan saat 

teman subjek ada yang sakit untuk mengucapkan agar 

cepat sembuh cukup menggunakan media sosial 

dibandingkan berkunjung langsung untuk menjenguk 

teman subjek. 

3. 3-Okt-

19 

M Subjek M berjenis kelamin perempuan mengatakan 

jika ada teman yang sakit subjek M lebih memilih 

untuk menjenguk secara langsung, serta memberi 

dukungan pada teman yang sedang sakit. 

4. 3-Okt-

19 

D Subjek D berjenis kelamin laki-laki mengaku saat itu 

sempat ada kejadian mahasiswa yang terjatuh 

terpeleset saat melewati tangga, subjek melihat 

mahasiswa tersebut namun subjek hanya melewatinya. 

5. 3-Okt-

19 

L Subjek L berjenis kelamin perempuan mengatakan 

senang menyumbangkan sebagian uangnya untuk 

membantu orang sekitar yang memang memerlukan 

bantuan.  
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Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2018) 

mengatakan adanya perbedaan perilaku prososial antara laki-laki dengan 

perempuan dikarenakan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari segi 

fisik maupun fungsi tubuh, laki-laki lebih mampu melakukan aktivitas fisik 

yang memerlukan kekuatan dan dimensi yang lebih besar, hal ini karena 

hormon testoteron yang mengakibatakan laki-laki tumbuh besar sehingga 

dalam kekuatan fisik laki-laki lebih besar dari perempuan sementara perempuan 

lebih tertarik dengan kehangatan hubungan interpersonal, hubungan sosial, dan 

sensablitas hubungan interpersonal, hal ini karena pola asuh perempuan pada 

saat pengasuhan diasuh dengan penuh afeksi, disiplin, lemah lembut, dan tanpa 

kekeran lebih berempati, mampu mengendalikan emosi disaat dirinya 

berhubungan dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

jenis kelamin perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan dalam hal 

perilaku prososial.  

  Dayakisni (dalam Darmawan, 2017) mengatakan perilaku prososial 

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. Asmaya (2015) mengatakan perilaku 

prososial merupakan bagian kehidupan sehari-hari mencakup kategori yang 

lebih luas meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan seperti menolong,
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berderma adalah tindakan yang direncanakan untuk orang lain tanpa 

memperdulikan motif-motif si penolong.  

Penelitian yang dilakukan oleh Renata (2015) memiliki hasil data 

ditemukannya perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan 

perempuan, dimana perilaku prososial mahasiswa perempuan lebih tinggi 

daripada perilaku prososial mahasiswa laki-laki. Hal tersebut dikarenakan anak 

perempuan memiliki orientasi yang lebih besar terhadap kebutuhan dan 

kesejahteraan orang lain selain itu ada faktor dari segi biologis, psikologis, 

maupun sosiologis sehingga menimbulkan beberapa perbedaan. 

Renata (2015) juga mengatakan bahwa secara biologis perbedaan laki-

laki dan perempuan ditunjukan dengan adanya perbedaan pada alat kelamin 

namun selain itu perbedaan laki-laki dari kekuatan fisiknya, perempuan 

memang lebih lemah dan laki-laki lebih berotot daripada perempuan. Secara 

psikologis laki-laki lebih rasional, aktif, dan agresif sedangkan pada perempuan 

lebih emosional, pasif dalam memenuhi kebutuhannya. Secara sosiologis 

berhubungan dengan peran jenis kelamin yang merupakan sifat-sifat, perilaku, 

emosi, intelektual. Pada faktor sosiologis sifat laki-laki dan perempuan 

ditentukan berdasarkan budaya yang dianggap pantas bagi laki-laki yaitu 

seperti keagresifan, kemandirian, kompetitif dalam memenuhi kebutuhan. 

Sedangkan pada perempuan lebih pasif, tergantung pada kompromi, dalam 

memenuhi kebutuhan. 
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Watson (dalam Solekhah et al., 2018) mengatakan perilaku prososial 

adalah suatu tindakan yang memiliki konsekuensi positif bagi orang lain, 

tindakan menolong sepenuhnya tanpa mengharapkan sesuatu dari dirinya. 

Pentingnya perilaku prososial memiliki dampak positif bagi kehidupan 

bersosialisasi. Dampak positif dari adanya perilaku prososial yaitu adanya rasa 

keharmonisan, kedamaian, menyayangi antar sesama. Perilaku prososial pada 

dasarnya ada pada setiap manusia, hal ini terjadi karena naluri alamiah manusia 

sebagai makhluk yang saling membutuhkan tidak akan dapat dihilangkan pada 

diri manusia. Rasa ketergantungan seperti kebutuhan untuk dibantu ketika 

terkena musibah muncul secara spontan. Sedangkan rasa iba bagi orang lain 

yang melihat juga akan muncul secara spontan tanpa dapat dibendung. 

B. Perumusan Masalah 

“Apakah ada perbedaan perilaku prososial yang ditinjau dari jenis 

kelamin pada mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan perilaku prososial yang ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis: 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perilaku Prososial ditinjau 

dari Jenis Kelamin pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto diharap dapat memberikan sumbangan ilmu psikologi 

khususnya Psikologi Sosial yang berkaitan dengan perilaku prososial.  

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Institut 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

dan dapat membantu permasalahan yang dialami Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.   

b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perilaku 

prososial dan sehingga dapat menjalin suatu hubungan prososial 

dengan lebih bijak.
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