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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Altruisme dalam Psikologi 

 Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa 

memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak 

budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan 

sebagai aturan emas etika. Beberapa aliran filsafat, seperti Objektivisme berpendapat 

bahwa altruisme adalah suatu keburukan. Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang 

mementingkan diri sendiri. 

 Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. 

Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan 

keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, sementara 

kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu,seperti 

Tuhan, raja, organisasi khusus, seperti pemerintah, atau konsep abstrak, seperti 

patriotisme, dsb. Beberapa orang dapat merasakan altruisme sekaligus kewajiban, 

sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi tanpa memperhatikan 

ganjaran atau keuntungan. 

 Konsep ini telah ada sejak lama dalam sejarah pemikiran filsafat dan etika, dan 

akhir-akhir ini menjadi topik dalam psikologi (terutama psikologi evolusioner), 

sosiologi, biologi, dan etologi. Gagasan altruisme dari satu bidang dapat memberikan 

dampak bagi bidang lain, tapi metoda dan pusat perhatian dari bidang-bidang ini 

menghasilkan perspektif-perspektif berbeda terhadap altruisme. Berbagai penelitian 

terhadap altruisme tercetus terutama saat pembunuhan Kitty Genovese tahun 1964, 
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yang ditikam selama setengah jam, dengan beberapa saksi pasif yang menahan diri 

tidak menolongnya. 

Altruisme diartikan secara positif yaitu sikap orang yang perhatiannya begitu 

besar pada orang lain/sesama (Poernomo, 1986: 38). Sedangkan menurut istilah secara 

umum Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa 

memperhatikan diri sendiri. 

Altruisme adalah istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dengan 

tingkah laku prososial untuk menunjukkan suatu bentuk tingkah laku yang tidak 

mementingkan diri sendiri demi kepentingan orang lain dan mungkin akan melibatkan 

pertolongan diri sendiri. Menurut Staub (dalam Pratiwi, 2009)perilaku menolong, 

menyumbang, bekerjasama, peduli pada orang lain, berbagi, dan memberi fasilitas 

bagi kesejahteraan orang lain merupakan beberapa macam perilaku altruis.  

Menurut Auguste Comte (dalam Saraswati, 2008) altruisme berasal dari 

bahasa Perancis, autrui yang artinya orang lain. Comte memercayai bahwa individu-

individu mempunyai kewajiban moral untuk berkidmat bagi kepentingan orang lain 

atau kebaikan manusia yang lebih besar.  

Menurut Baron dan Byrne (dalam Pratiwi, 2009) altruisme merupakan bentuk 

khusus dalam penyesuaian perilaku yang ditujukan demi kepentingan orang lain, 

biasanya merugikan diri sendiri dan biasanya termotivasi terutama oleh hasrat untuk 

meningkatkan kesejahteraan orang lain agar lebih baik tanpa mengaharapkan 

penghargaan. Sementaraitu Myers (dalam Sarwono, 2002) altruisme dapat 

didefinisikan sebagai hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan 

kepentingan diri sendiri.  
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Sedangkan menurutSears (dalam Riyanti & Prabowo, 1998)adalah tindakan 

sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain 

tanpa mengaharapakan imbalan apapun, kecuali telah memberikan suatu kebaikan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perilaku altruisme atau tidak 

bergantung pada tujuan si penolong.  

Lebih jauh lagi Macaulay dan Berkowitz (dalam Pratiwi, 2009) mengatakan 

bahwa perilaku altruisme adalah perilaku yang menguntungkan bagi orang lain. Jadi 

seseorang yang melakukan tindakan altruisme bukan saja menguntungkan bagi si 

penolong, melainkan juga menguntungkan bagi orang-orang yang ditolong, sebab 

mereka yang melakukan tindakan altruisme akan menolong orang lain tanpa 

mengharapkan balasan apapun. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

definisi dari altruisme adalah tindakan menolong orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan apapun dari yang ditolong. 

Altruisme ialah amalan untuk mengutamakan orang-orang lain berbanding diri 

sendiri. Amalan ini adalah sifat murni dalam banyak budayadan merupakan pokok 

kepada banyak agama. Dalam budaya Inggris, idea ini sering diperihalkan sebagai 

peraturan keemasan etika. Dalam Buddhisme, ia dianggap sebagai sifat asas bagi 

fitrah manusia. 

Altruisme boleh dibedakan daripada perasaan kesetiaan dan kewajiban. 

Amalan ini menumpukan perhatian pada dorongan untuk membantu orang lain atau 

untuk melakukan sesuatu yang baik tanpa ganjaran.  

Dalam bahasa umum, altruisme biasanya bermakna memberi bantuan kepada 

orang lain tanpa mengharap imbalan dariorang itu atau orang-orang yang lain, 

walaupun perbuatan itu mungkin akan melibatkan manfaat dalam seperti perasaan 
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baik, kepuasan, penghargaan diri, penunaian kewajiban (baik dikenakan oleh agama 

maupun oleh ideologi, atau hanya disebabkan hati nurani), atau sebagainya. Oleh itu, 

seseorang tidak perlu menerka niat-niat seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan 

altruisme. 

Bermula dengan pemahaman bahawa manusia rasional hidup dan menerima 

manfaat dari sebuah alam semesta yang baik, susulannya adalah bahwa orang-orang 

tertentu mungkin memperoleh banyak kepuasan dari perbuatan-perbuatan yang 

dianggapi mereka akan menyebabkan dunia ini menjadi satu tempat yang lebih baik. 

Seseorang yang altruis memiliki motivasi altruistik, keinginan untuk selalu 

menolong orang lain. Motivasi altruistik tersebut muncul karena ada alasan internal di 

dalam dirinya yang menimbulkan positive feeling sehingga dapat memunculkan 

tindakan untuk menolong orang lain. Alasan internal tersebut tidak akan 

memunculkan egoistic motivation (egocentrism)2. Dalam artikel berjudul “Altruisme 

dan Filantropis” (Borrong, 2006), altruisme diartikan sebagai kewajiban yang 

ditujukan pada kebaikan orang lain. Suatu tindakan altuistik adalah tindakan kasih 

yang dalam bahasa Yunani disebut agape. Agape adalah tindakan mengasihi atau 

memperlakukan sesame dengan baik semata-mata untuk tujuan kebaikan orang itu dan 

tanpa dirasuki oleh kepentingan orang yang mengasihi. Maka, tindakan altruistik 

pastilah selalu bersifat konstruktif, membangun, memperkembangkan dan 

menumbuhkan kehidupan sesama. Suatu tindakan altruistik tidak berhenti pada 

perbuatan itu sendiri, tetapi keberlanjutan tindakan itu sebagai produknya dan bukan 

sebagai kebergantungan. Istilah tersebut disebut moralitas altruistik, dimana tindakan 

menolong tidak sekadar mengandung kemurahan hati atau belas kasihan, tetapi 

diresapi dan dijiwai oleh kesukaan memajukan sesama tanpa pamrih. Dari hal 
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tersebut, seseorang yg altruist dituntuk memiliki tanggung jawab dan pengorbanan 

yang tinggi. 

Menurut Mandeville, dkk (dalam Batson&Ahmad, 2008), altruisme, yang 

memiliki motivasi dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan orang lain tidak 

mungkin terjadi (atau hanya khayalan). Menurut mereka, motivasi untuk semua hal 

didasari oleh egoistic. Tujuan akhir selalu untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi 

“seseorang menolong orang lain hanya untuk keuntungan dirinya”. Tetapi hal tersebut 

dibantah oleh penelitian yg dilakukan oleh Baston&Ahmad (2008), yang menyatakan 

bahwa altruisme itu ada dan dapat dikembangkan dengan emphaty. Altruisme 

Menurut Myers (1996) altruisme adalah salah satu tindakan prososial dengan alasan 

kesejahteraan orang lain tanpa ada kesadaran akan timbal-balik (imbalan). Tiga teori 

yang dapat menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan tingkah laku altruisme 

adalah sebagai berikut:  

1. Social – exchange 

Pada teori ini tindakan menolong dapat dijelaskan dengan adanya pertukaran 

sosial timbal balik (imbalan-reward). Altruisme menjelaskan bahwa imbalan-reward 

yangmemotivasi adalah inner-reward (distress). Contohnya adalah kepuasan 

untukmenolong atau keadaan yang menyulitkan (rasa bersalah) untuk menolong. 

2.  Social Norms 

Alasan menolong orang lain salah satunya karena didasari oleh sesuatu 

yangmengatakan pada kita untuk harus  menolong.  Sesuatu tersebut adalah 

normasosial. Pada altruisme, norma sosial tersebut dapat dijelaskan dengan adanya 

socialresponsibility. Adanya tanggungjawab sosial, dapat menyebabkan 
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seseorangmelakukan tindakan menolong karena dibutuhkan dan tanpa menharapkan 

imbalan dimasa yang akan datang. 

3.  Evolutionary Psychology 

Pada teori ini, dijelaskan bahwa pokok dari kehidupan adalah 

mempertahankanketurunan. Tingkah laku altruisme dapat muncul (dengan mudah) 

apabila orang lainyang akan disejahterakan merupakan orang yang sama (satu 

karakteristik). 

Contohnya: seseorang menolong orang yang sama persis dengan dirinya – 

keluarga,tetangga, dan sebagainya.Dari penjelasan di atas, Myers 1996 (dalam  

Ginintatasi, 2011: 16) menyimpulkan altruisme akan dengan mudahterjadi dengan 

adanya : 

1. Social Responsibility, seseorang merasa memiliki tanggung jawab sosial   dengan 

yang terjadi di sekitarnya. 

2. Distress – inner reward, kepuasaan pribadi – tanpa ada faktor eksternal. 

3. Kin Selection, ada salah satu karakteristik dari korban yang hampir sama . 

 

B. Karakteristik altruisme 

 Myer 1996 (dalam Ginintasasi, 2011: 19) menjelaskan karakteristik dari 

tingkah lakualtruisme, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Emphaty, altruisme akan terjadi dengan adanya empati dalamdiri 

seseorang.Seseorang yang paling altruis merasa diri mereka 

bertanggungjawab,bersifat sosial, selalu menyesuaikan diri, toleran, dapat 

mengontrol diri, dan termotivasi membuat kesan yang baik. 
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2. Belief on a just world, karakteristik dari tingkah laku altruisme adalahpercaya 

pada “a just world”, maksudnya adalah orang yang altruis percayabahwa dunia 

adalah tempat yang baik dan dapat diramalkan bahwa yangbaik selalu 

mendapatkan hadiah dan yang buruk mendapatkanhukuman. Dengan kepercayaan 

tersebut, seseorang dapat denga mudahmenunjukkan tingkah laku menolong 

(yang dapat dikategorikan sebagai ”yang baik”).  

3. Social responsibility, setiap orang bertanggungjawab terhadap apapun 

yangdilakukan oleh orang lain, sehingga ketika ada seseorang yangmembutuhkan 

pertolongan, orang tersebut harus menolongnya. 

4. Internal LOC, karakteristik selanjutnya dari orang yang altruis adalahmengontrol 

dirinya secara internal. Berbagai hal yang dilakukannyadimotivasi oleh kontrol 

internal (misalnya kepuasan diri). 

5. Low egocentricm, seorang yang altruis memiliki keegoisan yang rendah. 

Dia mementingkan kepentingan lain terlebih dahulu dibandingkan kepentingan 

dirinya. 

 Dari penjelasan definisi altruisme tersebut, dapat disimpulkan indikator 

tingkah laku seseorang yang altruis. indikator tingkah laku atruisme tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Empati. Seseorang yang altruis merasakan perasaan yang sama sesuai dengan   

situasi yang terjadi. 

2. Interpretasi. Seseorang yang altruis dapat mengiterpretasikan dan sadar bahwa suatu 

situasi membutuhkan pertolongan. 

3. Social responsibility. Seseorang yang altruis merasa bertanggung jawab terhadap 

situasi yang ada disekitarnya. 
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4. Inisiatif. Seseorang yang altruis memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan 

menolong dengan cepat dan tepat. 

5. Rela berkorban. Ada hal yang rela dikorbankan dari seseorang yang altruis untuk 

melakukan tindakan menolong. 

 

C.  Faktor Pengaruh Altruisme 

 

Menurut Wortman dkk (dalam Ginintasasi, 2011), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. 

1. Suasana hati. 

Jika suasana hati sedang enak, orang juga akan terdorong untuk memberikan 

pertolongan lebih banyak. Itu mengapa pada masa puasa, Idul Fitri atau menjelang 

Natal orang cenderung memberikan derma lebih banyak. Merasakan suasana yang 

enak itu orang cenderung ingin memperpanjangnya dengan perilaku yang positif.  

2. Empati. 

Menolong orang lain membuat kita merasa enak. Tapi bisakah kita menolong 

orang lain tanpa dilatarbelakangi motivasi yang mementingkan diri sendiri (selfish)? 

Menurut Daniel Batson bisa, yaitu dengan empati (pengalaman menempatkan diri 

pada keadaan emosi orang lain seolah-olah mengalaminya sendiri). Empati inilah 

yang menurut Batson akan mendorong orang untuk melakukan pertolongan altruistis. 

3. Meyakini Keadilan Dunia. 

Faktor lain yang mendorong terjadinya altruisme adalah keyakinan akan 

adanya keadilan di dunia (just world), yaitu keyakinan bahwa dalam jangka panjang 

yang salah akan dihukum dan yang baik akan dapat ganjaran. Menurut teori Melvin 

Lerner, orang yang keyakinannya kuat terhadap keadilan dunia akan termotivasi untuk 
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mencoba memperbaiki keadaan ketika mereka melihat orang yang tidak bersalah 

menderita. Maka tanpa pikir panjang mereka segera bertindak memberi pertolongan 

jika ada orang yang kemalangan. 

4. Faktor Sosiobiologis. 

Secara sepintas perilaku altruistis memberi kesan kontraproduktif, 

mengandung risiko tinggi termasuk terluka dan bahkan mati. Ketika orang yang 

ditolong bisa selamat, yang menolong mungkin malah tidak selamat. Perilaku seperti 

itu antara lain muncul karena ada proses adaptasi dengan lingkungan terdekat, dalam 

hal ini orangtua. Selain itu, meskipun minimal, ada pula peran kontribusi unsur 

genetik. 

5. Faktor Situasional. 

Apakah ada karakter tertentu yang membuat seseorang menjadi altruistis? 

Belum ada penelitian yang membuktikannya. Yang lebih diyakini adalah bahwa 

seseorang menjadi penolong lebih sebagai produk lingkungan daripada faktor yang 

ada pada dirinya. Faktor kepribadian tidak terbukti berkaitan dengan altruisme. 

Penelitian yang pernah ada menunjukkan bahwa dalam memberikan petolongan 

ternyata tidak ada bedanya antara pelaku kriminal dan yang bukan. Maka disimpulkan 

bahwa faktor situasional turut mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan 

kepada orang lain. 

 

D. Tokoh dan Penokohan 

1. Tokoh  

Menurut Aminuddin (1995: 79) peristiwa dalam karya sastra fiksi seperti 

halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-
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pelaku tertentu. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 2007: 165) tokoh cerit adalah orang- 

orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Menurut Thobroni (2008: 66) tokoh dan penokohan merupakan dua buah 

unsur cerita yang penting. Selain tokoh dan penokohan, di dalam ilmu sastra juga ada 

istilah-istilah serupa juga yaitu watak dan perwatakan, serta karakter dan karakterisasi. 

Tokoh menunjuk pada orang , alias pelaku cerita.  

Dengan melihat definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa tokoh dalam cerita 

memiliki variasi fungsi atau peran mulai dari peran utama, penting, agak penting, 

sampai sekedar penggembira saja. Perbedaan peran inilah yang menjadikan tokoh 

mendapat predikat sebagai tokoh utama (sentral), tokoh protagonis, antagonis, peran 

pembantu utama (tokoh andalan), tokoh tidak penting (figuran), dan tokoh 

penggembira (lantaran). 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah orang 

atau pelaku yang ditampilkan dalam sebuah cerita atau karya sastra yang memiliki 

peranan yang sangat penting. Karena tanpa adanya tokoh dalam suatu cerita bisa 

dikatakan cerita tersebut tidak akan hidup dan tidak akan menarik untuk dibaca. 

 

2. Penokohan  

Istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya dari pada “tokoh” dan 

“perwatakan” sebab ia sekaligus mencangkup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana 
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perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita 

sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan 

sekaligus menyarankan pada tekhnik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam 

sebuah cerita. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang 

yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2007: 166) 

Cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku disebut dengan penokohan. 

Boulton melalui Aminudin (1995: 79) mengungkapkan bahwa cara pengarang 

menggambarkan atau memunculkan tokohnya itu dpat berbagai macam. Mungkin 

pengarang menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hanya hidup dialam mimpi, 

pelaku yang memiliki semangat perjuangan dalam mempertahankan hidup dan lain 

sebagainya. 

Thobroni (2008: 66) juga mengungkapkan bahwa penokohan menunjuk pada 

penempatan tokoh-tokoh tertentu di dalam cerita. Pendeknya penokohan adalah 

penggambaran yang jelas tentang diri seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita, dengan kata lain penokohan atau perwatakan ialah teknik atau cara-cara 

menampilkan tokoh. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah cara pengarang 

menggambarkan atau menampilkan tokoh dalam sebuah cerita. Penokohan menunjuk 

kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu dan watak-watak tertentu pula dalam sebuah 

cerita. 

 

E. Kepribadian Manusia  

Kata kepribadian berasal dari bahasa Inggris personality, yang berasal dari 

bahasa latin pesona yang berarti topeng yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh 

Altruisme Tokoh Utama..., Indah Rahayu Winiastuti, FKIP, UMP, 2013



18 
 

pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak 

atau pribadi seseorang. Hal itu dilakukan oleh karena terdapat ciri-ciri yang khas yang 

hanya dimiliki oleh seseorang tersebut baik dalam arti kepribadian yang baik ataupun 

yang kurang baik. Misalnya untuk membawakan kepribadian yang angkara murka, 

serakah, dan sebagainya sering ditopengkan dengan gambar raksasa, sedangkan untuk 

perilaku yang berbudi luhur, suka menolong, ditopengkan dengan seorang kesatria. 

(Sujanto, 2004: 10). Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Farozi (2004: 3) 

maksud dari istilah topeng ialah untuk menggambarkan perilaku watak atau pribadi 

seseorang yang dalam manifestasinya kehidupan sehari-hari tidak selalu membawakan 

dirinya sebagai mana adanya, melainkan selalu menggunakan tutup muka dengan 

tujuan menutupi kelemahan. 

Teori kepribadian adalah salah satu aspek atau bagian yang integral dari 

disiplin ilmu psikologi yang disusun sebagai upaya memahami manusia (Koeswara, 

1991: 5).Menurut Minderop (2010: 08) kepribadian adalah suatu integrasi dari semua 

aspek kepribadian yang unik dari seseorang menjadi organisasi yang unik, yang 

menentukan, dan dimodifikasi oleh upaya seseorang beradaptasi dengan 

lingkungannya yang selalu berubah, sedangkan psikologi kepribadian psikologi yang 

mempelajari kepribadian manusia dengan objek penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam psikologi kepribadian dipelajari kaitan 

antara ingatan atau pengamatan dengan perkembangan, kaitan antara pengamatan dan 

penyesuaian diri pada individu, dan seterusnya. 

Pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa teori kepribadian mengkaji manusia 

sebagai subyek secara mendalam. Menurut Kartono (1974: 24) kepribadian adalah 

suatu totalitas terorganisir dari desposisi-disposisi psikis manusia yang individual, 
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yang memeberi kemungkianan untuk membedakan ciri-cirinya yang umum dengan 

pribadi lainnya. 

Jadi kebribadian itu sifatnya dinamis atau selalu berkembang. Perkembangan 

kepribadian tersebut disebabkan oleh adanya faktor tertentu yang mempengaruhinya, 

antara lain faktor kemampuan, kebudayaan, keluarga, sikap orang tua dan lain-lain. 

Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang 

terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri 

terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan 

kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. 

Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, artinya selama individu masih 

bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan 

keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya.Kepribadian 

adalah ciri, karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan 

diri kita. Dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentukan-bentukan 

yang kita terima dari lingkungan, misalnya bentukan dari keluarga pada masa kecil 

kita dan juga bawaan-bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi yang disebut kepribadian 

itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan dan 

juga yang bersifat fisik. Sedangkan menurut Parvin (2010: 06) Kepribadian adalah 

karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, 

pemikiran, dan perilaku. 

Menurut R.B. Cattel. Kepribadian adalah segala sesuatu yang memungkinkan 

satu peramalan dari apa yang dilakukan seseorang dalam satu situasi tertentu. 

Sedangkan menurut Murray, kepribadian adalah kesinambungan bentuk-bentuk dan 

kekuatan-kekuatan fungsional yang dinyatakan lewat urutan-urutan dari proses-proses 
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yang berkuasa dan terorganisasi, serta tingkah laku lahiriah dari lahir sampai mati. 

Dan menurut Adler, kepribadian adalah gaya hidup individu, atau cara yang 

karakteristik mereaksinya seseorang terhadap masalah-masalah hidup, termasuk 

tujuan-tujuan hidup. (Kartono, 2011: 362) 

Dalam bahasa latin asal kata personaliti dari persona (topeng), sedangkan 

dalam ilmu psikologi menurut, Gordon W.Allport: suatu organisasi yang dinamis dari 

sistem psiko-fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu 

secara khas. Interaksi psiko-fisik mengarahkan tingka laku manusia. 

Berdasarkan pengertian di atas maka corak perilaku individu dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan akan berbeda-beda. Semua perilaku bersifat 

khas artinya hanya dimiliki oleh individu itu. Meskipun orang lain memiliki perilaku 

yang sama mungkin pemaknaannya berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruisme Tokoh Utama..., Indah Rahayu Winiastuti, FKIP, UMP, 2013




