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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Elly M Setiadi bahwa, makhluk sosial

adalah makhluk yang didalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh

orang lain.1

Berdasarkan pengertian tersebut dipahamai bahwa, manusia dikatakan

makhluk sosial dikarenakan dalam diri manusia ada dorongan dan kebutuhan,

untuk berhubungan atau berintraksi dengan orang lain, artinya manusia tidak bisa

hidup dengan sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain. Sebagaimana

dipertegas oleh Faturrohman bahwa setinggi apapun kemandirian seseorang, pada

saat-saat tertentu dia akan membutuhkan orang lain.2

Kehidupan sosial bagi manusia sangat penting, dikarenakan dalam

menjalani hidup ini setiap manusia tidak selalu mendapatkan kemudahan dan

kebahagian tetapi sering juga menemui berbagai hambatan, masalah, rintangan,

dan kesulitan dalam kehidupannya. Muhyidin Abdushomad menyatakan ketika

dalam keadaan sulit manusia membutuhkan uluran tangan orang lain untuk

meringankan beban yang menimpanya.3

1Elly M. Setiadi. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarat: Renada Group. 2006). hlm. 59
2Faturochman, Pengantar Psikologi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Book Publishing,

2006), hlm. 43
3 Muhyiddin Abdusshomad, Etika Bergaul di Tengah Gelombang Perubahan, (Surabaya:

Khalista, 2007)., hlm. 39
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Bahkan, James Julian menyatakan bahwa, didalam diri manusia ada suatu

dorongan untuk memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan

disekitarnya, baik itu bantuan besar maupun kecil.4

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, menjelaskan bahwa dalam

kehidupan manusia memerlukan timbal balik yaitu saling tolong menolong, saling

memberi dan menerima dan itu merupakan fitrah manusia. Sebagaimana dalam

firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32)

ۡنیَۚا َوَرفَۡعنَا بَۡعضَ  ِعیَشتَھُۡم فِي ٱۡلَحیَٰوِة ٱلدُّ ھُۡم فَۡوَق أَھُۡم یَۡقِسُموَن َرۡحَمَت َربَِّكۚ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡینَھُم مَّ

ا یَۡجَمُعوَن  مَّ ۗا َوَرۡحَمُت َربَِّك َخۡیٞر مِّ ٖت لِّیَتَِّخَذ بَۡعُضھُم بَۡعٗضا ُسۡخِریّٗ بَۡعٖض َدَرَجٰ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
dan kami telah meninggikan sebagaina mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian
yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik daripada apa yang mereka
kumpulkan”.5

Berdasarkan ayat tersebut Islam mengajarkan pentingnya memiliki

kepedulian terhadap orang lain, dengan diberikannya berbagai kelebihan oleh

Allah baik berupa harta, tenaga, pikiran, dan berbagai bentuk kelebihan lannya

agar dapat saling membantu atau saling menolong antara sesama manusia.

Perilaku tolong menolong yang dimaksud dalam al-Qur’an adalah tolong

menolong dalam kebaikan bukan dalam hal keburukan atau kebatilan

sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2

4James Julian M, The Accelerated Learning for Personality;Belajar Kepribadian, terj.
Tom Wahyu, (Yogyakarta: Baca, 2008), hlm. 76

5 Deperteman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit; J-ART.
2005) hlm. 491



3

…. َ َّ َۖ إِنَّ ٱ َّ ِنۚ َوٱتَّقُوْا ٱ ۡثِم َوٱۡلُعۡدَوٰ َشِدیُد ٱۡلِعقَابِ َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلبِرِّ َوٱلتَّۡقَوٰىۖ َوَال تََعاَونُوْا َعلَى ٱۡإلِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya. (al-Maidah: 2).6

Perilaku tolong menolong didalam ilmu psikologi disebut perilaku prososial

yang sebagaimana dikemukakan Rushton bahwa perilaku prososial adalah

keadaan seseorang untuk memberikan pertolongan tanpa pamrih.7Anjuran

memiliki perilaku prososial sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2

merupakan hal penting untuk menjadi perhatian para pendidik. Hal tersebut

dikarenakan telah memudarnya nilai-nilai prososial dalam diri peserta didik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Saekoni menyatakan perilaku prososial itu sangat

penting, mengingat terlalu komplek masalah-masalah sosial dinegeriini,satu hal

yang paling esensial adalah hilangnya sikap prososial seperti gotong royong,

toleransi diantara orang dan kurangnya kepekaan antar sesama.8

Pernyataan di atas diperkuat hasil penelitian Ana Kurniwati dengan

temuannya para peserta didik banyak yang mengalami permasalahan

interprosional seperti sulit bekerjasama, sulit berbagi, sulit memberikan

pertolongan kepada orang lain.9 Hasil penelitian Nita Fitria menemukan bahwa

6Ibid., hlm. 106
7Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Cet. Ke-5, 2014), hlm. 237
8Saekoni, Perbedaan antara Jenis Aktivitas Ekstrakurikuler dengan Sikap Prososial

Siswa SD Al-Falah Tropod 2 Waru Sidoarjo. Tesis. Universitas 17 Agustus 1945 (Surabaya:
2005). hlm. 45

9Anna Kurniawati Husada, Jurnal Psikologi Indonesia, Edisi September 2013, Vol. 2,
No. 3, h. 267
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perilaku prososial peserta didik kelas SD Negeri 3 Pugung berada pada tingkat

rendah.10

Rendanya perilaku prososial peserta didik akan berakibat kepada perilaku

anti social yang menggerogoti diri para siswa disekolah dan memicu suatu

tindakan yang tidak terpuji. Sikap acuh tak acuh, egois, ketidakpedulian,

pertengkaran, dan permusuhan merupakan bentuk-bentuk rendahnya perilaku

altruisme.11 Arni Murnita dalam penelitiannya menyatakan di SMK Negeri 1

Batang Jawa Tengah banyak masalah yang dihadapai oleh peserta didikantara

lain: (1) peserta didik bersikap pasif ketika ada kegiatan kelompok, artinya bahwa

peserta didik tidak dapat bekerjasama dengan baik saat melaksanakan tugas

kelompok; (2) peserta didik tampak menyendiri saat jam istirahat (tidak

bersosialisasi dengan sebayanya); (3) peserta didik bersikap acuh terhadap teman

yang sedang mengalami masalah. Bahkan beberapa kali peserta didik terlibat

konflikfisik dengan sesamanya.12

Beberapa hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perilaku prososial

peserta didik perlu ditingkatkan, bahkan Sabiq dan Djalali menyatakan perilaku

prososial peserta didik akan semakin memudar seiring perkembangan zaman

menuju kehidupan modern yang hedonis.13 Oleh karena itu, sikap sosial sangat

penting untuk ditekankan dalam proses pendidikan hal ini sejalan dengan apa

yang dikemukan oleh Batson bahwa ketika anak-anak tumbuh, mereka diajari

10Nita Fitria, Jurnal Fokus Konseling, Volime 1 No 2 Agustus 2015, hlm. 169
11Altruism adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk

menolong orang lain tanpa mengharap balasan untuk dirinya. Dayaksini & Hudaniah, Psikologi
Sosial, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2003). hlm. 170

12Arni Murnita, Jurnal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling, Vol. 2, No. 1,
Januari 2016, hlm. 12

13Sabiq Djalali, Jurnal Pesona Psikologi Indonesia, Edisi September 2012, Vol.1, N0. 2
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untuk berbagi dan saling menolong14. Deutsch juga menyatakan “Sekolah

merupakan salah satu kontek yang memberikan peranan penting dalam

pengembangan sikap sosial anak dan remaja”.15

Selain itu, pendidikan di Indonesia dalam sistem pendidikan Nasional

menetapkan tujuan pendidikan nasional tidak hanya mengembangkan kecakapan

individu agar dapat berbuat untuk dirinya tetapi juga kepada Tuhan dan makhluk

sekitarnya.Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pendidikan nasional

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang mantab dan

mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.16

Lebih lanjut pada Bab 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan merupakan

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.17

14Shelly E, Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O, Sears, Psikologi Sosial,
penerjemah Tri Wibowo B.S, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, 2012), hlm.
463

15Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
Cet. Ke-5, 2014), hlm. 256

16Depertemen Agama RI, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), hlm. 7

17Depertemen Agama RI, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, hlm. 4
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Tujuan pendidikan nasional tersebut menegaskan bahwa pendidikan yang

diberikan kepada peserta didik hendaknya menyeimbangkan seluruh potensi yang

ada dalam diri peserta didik baik itu potensi spiritual, intelektual, keterampilan,

dan sosial. Untuk itu dalam Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang

kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA/MA dipaparkan tujuan pendidikan

hendaknya mencakup 4 (empat) kompetensi inti yaitu18:

1. Kompetensi inti 1 (KI-1) di arahkan kepada kompetensi inti sikap spiritual

2. Kompetensi inti 1 (KI-1) di arahkan kepada kompetensi inti sikap sosial

3. Kompetensi inti 1 (KI-1) di arahkan kepada kompetensi inti pengetahuan

4. Kompetensi inti 1 (KI-1) di arahkan kepada kompetensi inti keterampilan

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam kurikulum 13 tersebut

diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki peserta didik agar

peserta didik benar-benar menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan

melalui upaya menumbuh-kembangkan aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan

keterampilan secara bersamaan. Tujuan tersebut sesuai dengan Permendikbud No.

64 Tahun 2013 tentang standar isi, dijelaskan bahwa pada Kurikulum 2013, untuk

semua mata pelajaran terdapat kompetensi inti (KI) sebagai penyempurna standar

kompetensi (SK). Pengembangan standar isi terdapat pada domain afektif, yang

semula hanya sikap sosial, dikembangkan/ditambahdengan sikap spiritual

Berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa mengembangkan sikap

sosial merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan setiap

pelaksana pendidikan. Sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta

18Lampiran Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013, Tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum SMA/MA, hlm. 6
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didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-2:

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya.

Adapun salah satu indikator sikap sosial yang dimaksud dalam KI. 2 yang

terdapat dalam Kurikulum 2013 adalah tolong menolong, yang dalam istilah

psikologi adalah perilaku prososial. Perilaku prososial (prosocial behavior) adalah

kategori yang lebih luas dari altruisme yang mencakup setiap tindakan

memberikan bantuan atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari

motif orang yang memberikan pertolongan. Banyak tindakan prososial bukan

tindakan altruistik, sebab tindakan prososial dapat dimulai dari tindakan altruisme

sampai tindakan yang dimotivasi oleh rasa pamrih atau kepentingan pribadi.

Perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh relasi antar individu, baik dilatar

belakangi oleh rasa suka, merasa berkewajiban, memiliki pamrih, atau empati.19

Istilah altruisme digunakan pertamakali pada abad ke-19 oleh filsuf Auguste

Comte. Altruisme berasal dari kata Yunani “alteri” yang berarti orang lain.Penggunaan istilah “alteri” oleh Comte dasarnya untuk menjelaskan bahwasetiap orang yang hidup dimuka bumi ini memiliki sebuah tanggung jawabmoral untuk melayani umat manusia sepenuhnya, sehingga setiap orang
19Taylor, S.E., Peplau, L.E., dan Sears, D.O. Social Psychology. (12

th
Ed). Pearson

Education-Prentice Hall. (Edisi Terjemah). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.
457.
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harus memiliki sikap dan perilaku yang tidak hanya mementingkan dirisendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain.20
Menurut Crisp dan Turner, altruisme merupakan perbuatan perilaku

prososial yang bermanfaat pada orang lain tetapi tidak mengarah pada kepentingan

perorangan.21 Sears perilaku prososial adalah suatu tindakan yang memiliki

konsekuensi positif bagi orang lain, tindakan menolong sepenuhnya yang

dimotivasi oleh kepentingan sendiri tanpa mengharapkan sesuatu untuk dirinya.22

Kartono menyatakan bahwa perilaku prososial adalah suatu perilaku sosial yang

menguntungkan di dalamnya terdapat unsur-unsur kebersamaan, kerjasama,

kooperatif, dan altruisme.23 Myers sebagaimana dikutip oleh Sarwono

menyatakan bahwa altruisme adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa

memikirkan kepentingan sendiri.24

Berdasarkan dari berbagai pengertian di atas, sulit untuk membedakan

antara perilaku prososial, menolong, dan altruisme. Untuk membedakan diantara

ketiga istilah tersebut setidaknya mengetahu terlebih dahulu defenisi masing-

masing yakni; 1) Menolong adalah istilah yang paling luas, termasuk dari semua

bentuk hubungan dengan membantu. 2) Perilaku prososial memiliki arti yang

lebih dangkal yaitu sebuah tindakan yang berniat untuk meningkatkan kondisi

orang yang menerima pertolongan. Pemberi pertolongan tidak dimotivasi oleh

20Taylor, S.E., Peplau, L.E., danSears, D. O. Social Psychology. (12th Ed). Pearson
Education-Prentice Hall. (Edisi Terjemah). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.
457.

21CrispR. J. dan Turner R.N., Essential Social Psychology. (London; Sage Publications,
2007), hlm. 231

22Sears, D.O; Fredman, J.L., dan Peplau, L.A, Psikologi Sosial. Jilid 2. Alih Bahasa:
Michael Adryanto, (Jakarta: Erlangga, 1991)., hlm. 61

23 Kartono, K., Kamus psikologi, (Bandung: Pionir Jaya, 2003), hlm. 280
24Sarwono, S. W., Psikologi Sosial, Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial. (Jakarta:

Balai Pustaka, 2002)., hlm. 328
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tuntutan dari profesinya dan orang yang menerima pertolongan harus bukan orang

dari organisasi. 3) Altruisme, istilah ini mengacu kepada perilaku prososial yang

didalamnya tidak ada paksaan, motif dari pemberi pertolongan adalah karena

sukarela dan empati.25

Berdasarkan pengertian di atas perilaku prososial yang dimaksud dalam

penelitian ini difokuskan pada perilaku menolong (helping Behavior) dalam

bentukperilakuprososial yang positif, dan tidak adanya motivasi untuk

mendapatkan imbalan, serta tanpa melihat latar belakang orang yang ditolongnya.

Agama Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dan membantu

sesamanya tanpa membeda-bedakan golongan, karena dengan saling tolong-

menolong dapat meringankan beban orang lain. Kepedulian terhadap orang lain

(altruisme), saling menolong, dan saling mengasihi sebagaimana dijelaskan dalam

al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

َ َشِدیُد ٱۡلِعقَاِب َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلبِرِّ َوٱلتَّۡقَوٰىۖ َوَال تََعاَونُ  َّ َۖ إِنَّ ٱ َّ ِنۚ َوٱتَّقُوْا ٱ ۡثِم َوٱۡلُعۡدَوٰ وْا َعلَى ٱۡإلِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya. (al-Maidah: 2).26

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta benda yang dimiliki oleh manusia

itu milik Allah, dan diperintahkan untuk memberikan sebagian kepada orang lain

yang membutuhkan. Hal ini dikarenakan keberhasilan seseorang bukanlah

disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi adanya partisipasi dari orang lain.

Anjuran untuk berperilaku tolong menolong (prososial) yang dijelaskan dalam

25Bierhoff. Hans W. Prococial Behaviour, (New York: Taylor & Francis. Inc. 2003). hlm.
42

26 Depertemen Agama RI. Loc.cit., hlm. 106
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surat al-Maidah ayat 2 tersebut, begitu penting untuk disosialisasikan terhadap

kehidupan peserta didik di tengah-tengah memudarnya nilai-nilai prososial yang

dimiliki peserta didik  di sekolah.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prososial peserta didik, di

antaranya adalah faktor kecerdasan intelektual. Sebagaimana yang dikemukakan

Daniel Goleman bahwa “seorang yang dapat berperilaku prososial, ketika

memiliki pengetahuan tentang sosial, kemampuan mendengarkan dan empati

secara bersama-sama dapat meningkatkan perilaku menolong”.27 Hasil penelitian

para ahli yang membahas tentang kecerdasan intelektual yang mengukur

keberhasilan seseorang di masyarakat. Para ahli tersebut menemukan bahwa

keberhasilan seseorang sangat sedikit sekali ditentukan oleh intelektual. Di

karenakan kecerdasan akademis praktis tidak menawarkan persiapan untuk

menghadapi gejolak atau kesempatan-kesempatan yang ditimbulkan oleh

kesulitan-kesulitan hidup.

Karen Arnold juga menyatakan bahwa banyak bukti yang memperlihatkan

bahwa orang yang secara emosional cakap yang mengetahui dan menangani

perasaan mereka sendiri dengan baik, dan yang mampu membaca dan menghadapi

perasaan orang lain dengan efektif memiliki keuntungan dalam bidang kehidupan,

entah itu dalam hubungan asmara dan persahabatan atau dalam menangkap

aturan-aturan tak tertulis yang menentukan dalam politik organisasi.28

27Daniel Goleman, Social Intelligence, Alih Bahasa Hariono, (Jakarta: 2007), hlm. 121-
122

28Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).,
hlm. 47
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Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa kecerdasan intelektual

peserta didik dapat menjadi salah satu penentu dalam mengarahkan perilaku

prososial peserta didik. Peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik

tentang kehidupan sosial, bagaimana cara berkehidupan sosial dengan baik, maka

akan mampu menampilkan perilaku prososial dengan lebih baik.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku prososial peserta didik

adalah kecerdasan spiritual peserta didik. Sebagaimana yang dikemukakan Jacobi

bahwa seseorang yang memiliki spiritualitas tinggi ia merasa diri mempunyai

keterampilan sosial yang lebih baik yang berkontribusi pada perilaku prososial.

Selain itu spiritualitas dapat berfungsi sebagai faktor pelindung seseorang untuk

melakukan perilaku antisosial dan membuat individu condong ke perilaku

prososial.29

Selain faktor kecerdasan intelektual dan spiritual, kecerdasan emosional

juga mempengaruhi perilaku prososial peserta didik. Sebagaimana yang

dikemukakan Karen Arnold menyatakan bahwa banyak bukti yang

memperlihatkan bahwa orang yang secara emosional cakap yang mengetahui dan

menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, dan yang mampu membaca dan

menghadapi perasaan orang lain dengan efektif memiliki keuntungan dalam

bidang kehidupan, entah itu dalam hubungan asmara dan persahabatan atau dalam

menangkap aturan-aturan tak tertulis yang menentukan dalam politik organisasi.30

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa perilaku prososial dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kecerdasan intelektual, kecerdasan

29Jacobi, L. J Psychological Protective Factors and Social Skills: An Examination of
Spirituality and Prosocial Behavior, (National Communication Association: 2004), hlm. 34

30 Goleman, Kecerdasan Emosional, Op.cit., hlm. 47
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emosional, dan kecerdasan spiritual. Peserta didik yang memiliki kecerdasan

intelektual akan mampu menampilkan perilaku prososial dengan baik. Begitu pula

halnya dengan peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional akan mampu

berperilaku prososial pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Peserta didik

yang cerdas emosinya akan tetap mau menolong orang lain walaupun yang diberi

pertolongan tidak bersikap baik pada dirinya. Kecerdasan spiritual juga ikut

mempengaruhi perilaku prososial peserta didik, karena dengan ketakwaannya

kepada Tuhannya, peserta didik akan berupaya melakukan segala perintah-Nya

termasuk berperilaku prososial dengan menolong orang lain tanpa pamrih.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan salah seorang guru di

MAN 1 Lampung Selatan menyatakan

“Para peserta didik mengalami berbagai permasalahan interpersonal, di
antaranya adalah mereka kesulitan dalam bekerja sama baik dengan teman
maupun guru, banyak alasan yang dikemukakan ketika mereka diminta
untuk bekerja sama dalam melakukan beberapa tugas dalam kelompok.31

Selain dari hasil wawancara tersebut diperkuat dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh Nita Fitria menunjukkan bahwa hasil tingkah laku prososial

seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Pugung tahun ajaran 2014/2015

yang berjumlah 76 peserta didik secara umum berada pada tingkat rendah.32

Penelitian lainnya dari Arni Murnita di SMK Negeri 1 Batang Jawa Tengah

disimpulkan bahwa masalah yang paling banyak dialami oleh peserta didikadalah

pribadi dan sosial. Gejala yang tampak antara lain: (1) peserta didik bersikap pasif

ketika ada kegiatan kelompok, artinya bahwa peserta didik tidak dapat

31Wawancara dengan Sufriyadi, Guru BK MAN 1 Lampung Selatan, Tanggal, 24
Februari, 2015

32Nita Fitria, Jurnal Fokus Konseling, Volime 1 No 2 Agustus 2015, hlm. 169
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bekerjasama dengan baik saat melaksanakan tugas kelompok; (2) peserta didik

tampak menyendiri saat jam istirahat (tidak bersosialisasi dengan sebayanya); (3)

peserta didik bersikap acuh terhadap teman yang sedang mengalami masalah.

Bahkan beberapa kali peserta didik terlibat konflik fisik dengan sesamanya.33

Penelitian ini juga ingin membuktikan hasil penelitian M. As’ad Djalali

dalam Jurnal Persona, Jurnal Psikologi Indonesia yang meneliti tentang

“kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan perilaku prososial santri pondok

pesantren Nasyirul Ulum Pemekasan, dengan hasil penelitiannya adalah ada

hubungan positif antara kecerdasan emosional, kecerdasan spritual dangan

perilaku prososial.34 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru

MAN di Provinsi Lampung pada umumnya menunjukkan perilaku prososial yang

kurang baik. Di antaranya adalah pernyataan dari seorang guru MAN 2 Kota

Bandar Lampung berikut:

“Di MAN 2 Kota Bandar Lampung Kalianda terdapat 7-10 peserta didik
dalam satu kelas yang masih kurang dalam berperilaku prososial, sehingga
di dapatkan dalam keseluruhan peserta didik dari kelas XI terdapat 60
peserta didik yang kurang memiliki perilaku prososial. Indikator perilaku
prososial peserta didik seperti menolong orang lain, berbagi, kerjasama, dan
kejujuran kepada orang lain dinilai masih kurang, misalnya jika ada teman
yang sakit didalam kelas mereka bersikap acuh tak acuh, ketika ada teman
yang tidak membawa buku paket, bolpoint atau penghapus mereka tidak
mau meminjamkannya dengan alasan takut hilang atau takut rusak, lalu saat
ada salah seorang yang ibunya meninggal dunia mereka tidak bisa
memberikan dorongan atau suport pada peserta didik yang mengalami
musibah”.35

33Arni Murnita, Jurnal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling, Vol. 2, No. 1,
Januari 2016, hlm. 12

34 M. As’ad Djalali, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia September 2012, Vol. 1, No. 2,
35Wawancara dengan Nopriyanti, Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak MAN 2 Kota

Bandar Lampung, Tanggal 24 Februari 2015
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh informan ketua guru BK MAN 1

Kota Bandar Lampung dalam cuplikan wawancara berikut:

“Apabila ada teman yang mengalami kesulitan dibiarkan saja malah
bersikap seperti tidak tau, tidak perduli dengan keadaan lingkungan yang
penting bagaimana dirinya selamat/bahagia (egois), tidak ada keinginan
untuk menjenguk teman yang sakit, mau membantu apabila ada imbalan,
menggerutu apabila dimintai tolong, mau menolong tapi sekedarnya saja,
mau menolong apabila dilihat orang lain (ingin mendapatkan pujian), mau
menolong karena tidak mau dikatakan sebagai orang pelit, dan menolong
dengan tidak menunjukkan kesungguhan”.36

Aspek lain mengenai rendahnya perilaku prososial peserta didik di MAN

Propinsi Lampung berdasarkan berita Harian Lampung pada tanggal 11

November 2015 sebagai berikut

“Sebanyak 15 peserta didik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bandar
Lampung dipecat karena melanggar aturan sekolah setempat. Peserta didik
tersebut terdiri dari 12 laki-laki dan 3 wanita. Kepala sekolah MAN 1
Bandar Lampung, Antoni Iswantoro menuturkan, kebijakan itu terpaksa
dilakukan karena tindakan peserta didik telah merusak citra sekolah. Dia
menceritakan, Pada Sabtu 9 September 2015 belasan peserta didik tersebut
merayakan hari ulang tahun salah seorang rekannya berinisial Ah di Pantai
Leguna Kalianda, Lampung Selatan. Mereka menyewa lima cottage, di sana
para peserta didik berpesta pora dengan menegak minuman keras. Bahkan,
acara pesta pora itu mereka diabadikan dengan foto-foto dengan
menunjukkan miuman keras. Parahnya lagi, sejumlah foto tersebut mereka
unggah ke jejaring media sosial

Perilaku peserta didik MAN 1 Kota Bandar Lampung tersebut

menggambarkan tindakan perilaku anti sosial. Sikap antisosial yang dilakukan

oleh peserta didik MAN 1 Kota Bandar Lampung tersebut mengindikasikan

rendahnya perilaku prososial peserta didik. Sayogyanya sebagai peserta didik

Madrasah yang merupakan kompenen sekolah yang berbasis Islam yang

mempunyai fungsi sosial (ijtimaiyah) di Madrasah tampak pada kehidupan yang

36Wawancara dengan Supriono, Guru BK MAN 1 Kota Bandar Lampung, Tanggal 28
Februari 2015
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ada didalamnya, tentunya peserta didik Madrasah mempunyai perilaku prososial

baik, rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang dimiliki antar peserta didik sangat

erat. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Tholkah yang dikutip oleh Syukur

madrasah seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut:1)

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama

(tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam. 2) Madrasah sebagai lembaga

keagamaan yang melakukan kontrol sosial. 3) Madrasah sebagai lembaga

keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering) atau

perkembangan masyarakat (community development).37

Berdasarkan pernyataan di atas sebagai sekolah Islam yang mempunyai

fungsi 3 ciri di atas seharusnya peserta didik Madrasah mempunyai perilaku

prososial yang tinggi, namun kenyataanya peserta didik madrasah di Provinsi

Lampung masih sangat rendah. Rendahnya perilaku prososial peserta didik MAN

di Provinsi Lampung disebabkan kurang berhasilnya upaya pendidikan MAN di

Provinsi Lampung dalam membentuk perilaku prososial peserta didiknya. Kurang

berhasilnya upaya pendidikan MAN di Provinsi Lampung dalam membentuk

perilaku prososial peserta didiknya, perlu kiranya upaya peningkatan kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual peserta didik MAN di

Provinsi Lampung.

Penelitian awal terhadap kecerdasan intelektual peserta didik MAN di

Provinsi Lampung, sebagian besar peserta didik memiliki kecerdasan intelektual

yang cukup baik, yang dilihat dari hasil ujian nasional, pernyataan ini berdasarkan

37 Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah, (Semarang: al-Qalam
Press, 2006), hlm. 37
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hasil wawancara penulis lakukan terhadap kepala sekolah MAN 1 Kalianda

menyatakan:

“Selama 3 tahun terakhir sebagian besar peserta didik di MAN 1 Kalianda
Provinsi Lampung lulus 100% dalam Ujian Nasional, demikian pula
sebagian besar peserta didik mampu memahami masalah-masalah sosial
dengan baik.38

Hasil wawancara penulis dengan kepala MAN 1 Kalianda tersebut

dipertegas oleh salah seorang guru Agama MAN di Lampung Barat mengatakan:

“Kalau bicara kemampuan peserta didik kami dalam memahami masalah
sosial di MAN Lampung Barat sudah sangat baik. Hal ini dilihat dari
persentase peserta didik yang memperoleh hasil belajar dikategorikan tuntas
pada mata pelajaran agama dan sosial lebih dari 80%. Begitu juga tentang
kecerdasan intelektual pada tahun ini MAN kami meluluskan peserta didik
sebanyak 100% sesuai yang ditargetkan”.39

Begitu pula hasil observasi terhadap kecerdasan emosional peserta didik

MAN di Provinsi Lampung, sebagian besar peserta didik memiliki kecerdasan

emosional, seperti: mampu menahan amarah apabila diganggu temannya, tidak

terlibat perkelahian di sekolah maupun di luar sekolah, suka membantu gurunya,

dan mendengarkan nasihat gurunya.40

Hasil kebenaran observasi yang penulis lakukan, diperkaut hasil

wawancara dengan beberapa informan. Di antaranya adalah salah satu peserta

didik kelas XI MAN Padang Ratu Lampung Utara berikut ini:

“Di sekolah kami diajarkan bagaimana berperilaku dengan baik terhadap
guru, dan orang tua, begitu juga ketika guru kami memberikan nasehat kami
menyimak dengan baik, saat salah teman kami diganggu oleh sekolah lain,

38Wawancara dengan Zulkifli Umar, Kepala MAN 1 Kalianda Lampung Selatan, Tanggal
24 Februari 2015

39Wawancara dengan Edi Masdar, Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak kelas XI MAN
Lampung Barat, Tanggal 2 Maret 2015

40Kecerdasan Emosional Peserta Didik MAN di Provinsi Lampung, Observasi, Februari –
Mei 2015
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kami mampu menahan amarah, karena bagi kami amarah itu tidak baik.dan
di sekolah kami juga terbiasa bekerja sama dalam hal berbuat baik terutama
saat ada teman kami yang sedang sakit maka kami menjenguknya”.41

Mengenai kecerdasan spiritual peserta didik MAN di Provinsi Lampung,

setiap hari peserta didik melakukan Shalat Zuhur berjamaah, sebelum memulai

kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran dan berdoa, sesudah mengakhiri

kegiatan belajar peserta didik membaca doa, aktif dalam kegiatan Rohis, antusias

mengikuti berbagai perlombaan keagamaan, dan bersikap sopan santun dengan

guru.42 Hasil observasi ini juga dipertegas hasil wawancara penulis dengan kepala

MAN 1 Poncowati Lampung Tengah berikut:

“Di MAN Poncowati Lampung Tengah yang saya pimpin, saya menerapkan
kebijakan tentang keagamaan dengan cara mewajibkan kepada semua guru
untuk shalat berjamaah, membaca doa, dan membaca al-Qur’an selama 10
menit sebelum pelajaran dimulai, serta kegiatan Rohis yang digalakan
dengan cara memberikan anggaran dana”.43

Bedasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan diperoleh data

tentang perilaku prososial peserta didik MAN di Provinsi Lampung masih rendah.

Rendahnya perilaku prososial peserta didik MAN di Provinsi Lampung

diakibatkan oleh kurang optimalnya memperhatikan sebab-sebab indikator yang

dapat meningkatkan perilaku prososial peserta didik antara lain kecerdasan

intelektual, spiritual dan emosional. Kurangnya mengoptimalkan ketiga faktor

indikator tersebut, berakibat rendahnya perilaku prososial peserta didik MAN di

Provinsi Lampung yaitu hanya sebatas pemahaman belum pada tataran

41Wawancara dengan Iwan Setiawan. Siswa Kelas XI IPS MAN Padang Ratu Lampung
Utara, Tanggal, 2 Maret 2015

42Kecerdasan Spiritual Peserta Didik MAN di Provinsi Lampung, Observasi, Februari –
Mei 2015

43Wawancara dengan AR. Aminullah, Kepala MAN Poncowati Lampung Tengah,
Tanggal 4 Februari 2015
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pengaplikasian dalam hidup sehari-hari peserta didik. Hal tersebut mengakibatkan

perilaku menolong hanya sebatas pemahaman bukan sebagai kebututuhan sebagai

yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban agama.

Kondisi di atas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, namun perlu adanya

upaya perbaikan dan peningkatan perilaku prososial peserta didik MAN di

Provinsi Lampung, sehingga lulusan MAN di Provinsi Lampung mampu menjadi

bagian masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi sesuai dengan apa yang

diharapkan tujuan pendidikan nasional.

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan

dan peningkatan perilaku prososial peserta didik yang terdiri dari kecerdasan

intelektual, spiritual dan emosional adalah langkah awal yang sangat penting

dalam rangka pembentukan model perilaku prososial peserta didik MAN di

Provinsi Lampung. Selain itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penentu

kebijakan dalam membentuk model perilaku prososial peserta didik pada masa

akan datang. Di samping itu, mengapa penelitian tentang perilaku prososial

peserta didik ini dilakukan karena pembentukan perilaku prososial peserta didik

belum dicapai secara optimal, sehingga belum ada MAN yang mampu

mengoptimalkan untuk meningkatkan perilaku prososial peserta didik MAN di

Provinsi Lampung.

Untuk itulah, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

“Pengaruh kecerdasan terhadap perilaku prososial peserta didik MAN di Provinsi

Lampung.” Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan pengaruh

kecerdasan terhadap perilaku prososial peserta didik MAN di Provinsi Lampung.
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B. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam judul

disertasi ini maka perlu diperjelas terlebih dahulu tentang beberapa istilah yakni;

Perilaku prososial, kecerdasan intelektual, spritual, dan emosional. Adapun

istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan berikut

1. Perilaku Prososial

Perilaku prososial dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu

bentuk perilaku sosial tindakan yang dilakukan seseorang dengan tanpa

paksaan yang timbul dari dalam hati untuk menolong orang lain tanpa

mengharapkan sebuah imbalan dari orang yang ditolongnya.

2. Kecerdasan Intelektual (Intellegence)

Kecerdasan intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan seseorang untuk berpikir, menalar, memecahkan masalah untuk

mengubah arah tindakan, serta mampu untuk mengkritik atau mengevaluasi

hasil dari tindakan yang dilakukan.

3. Kecerdasan Spritual (spritual intellegent)

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan spritual yakni

kemampuan peserta didik  untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir,

menalar dan memecahkan masalah yang diukur dengan menggunakan indikator

kemampuan memecahkan masalah prososial yang berada di lingkungan

sekolah dan masyarakat.
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4. Kecerdasan Emosional (Emotional intellegence)

Kecerdasan emosional dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang

untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi

diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri

maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, serta mampu membangun dan

membina hubungan baik dengan orang lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut

a. Persentase peserta didik yang memperoleh hasil belajar dikategorikan

tuntas pada mata pelajaran agama dan sosial lebih dari 80% namun masih

ada peserta didik yang tidak perduli dengan keadaan lingkungan yang

penting bagaimana dirinya selamat/bahagia (egois).

b. Sebagian besar peserta didik MAN di Provinsi Lampung lulus 100%

dalam Ujian Nasional akan tetapi masih ada peserta didik yang apabila

temannya mengalami kesulitan dibiarkan saja malah ditertawakan.

c. Peserta didik mampu menahan marah apabila diganggu temannya akan

tetapi menggerutu apabila dimintai tolong.

d. Peserta didik mau mendengarkan nasihat gurunya akan tetapi masih ada

peserta didik yang ketika ulangan bekerja sama untuk menyelesaikan

soal-soal atau melihat buku catatan secara diam-diam.
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e. Setiap hari peserta didik melakukan shalat zhuhur berjamaah akan tetapi

masih ada peserta didik yang menolong dengan tidak menunjukkan

kesungguhan.

f. Peserta didik aktif dalam kegiatan Rohis akan tetapi masih ada peserta

didik yang mau menolong apabila dilihat orang lain (ingin mendapatkan

pujian).

2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan, maka permasalahan dalam

penelitian ini dibatasi dalam masalah sebagai berikut

a. Pengaruh kecerdasan intelektual terhadap perilaku prososial peserta didik

MAN di Provinsi Lampung

b. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku prososial peserta didik

MAN di Provinsi Lampung

c. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial peserta didik

MAN di Provinsi Lampung

d. Pengaruh kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional secara

bersama-sama terhadap perilaku prososial peserta didik MAN di Provinsi

Lampung

3. Rumusan Masalah

Selanjutnya untuk memudahkan penelitian, maka dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut

a. Apakah ada pengaruh kecerdasan intelektual terhadap perilaku prososial

peserta didik MAN di Provinsi Lampung
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b. Apakah ada pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku prososial

peserta didik MAN di Provinsi Lampung

c. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial

peserta didik MAN di Provinsi Lampung

d. Apakah ada pengaruh kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional

secara bersama-sama dengan perilaku prososial peserta didik MAN di

Provinsi Lampung

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut

a. Ingin meneliti pengaruh kecerdasan intelektual terhadap perilaku

prososial peserta didik MAN di Provinsi Lampung

b. Ingin meneliti pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku prososial

peserta didik MAN di Provinsi Lampung

c. Ingin meneliti pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku

prososial peserta didik MAN di Provinsi Lampung

d. Ingin meneliti pengaruh kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional

secara bersama-sama dengan perilaku prososial peserta didik MAN di

Provinsi Lampung



23

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

1) Menambah informasi dan pengetahuan dalam khasanah keilmuan

2) Khusus bagi guru, hal ini memberikan wawasan pengetahuan yang

bermanfaat dan berharga sebagai seorang pendidik

3) Penelitian ini memberikan manfaat sebagai kontribusi pemikiran dan

memperluas wawasan tentang kajian keilmuan pendidikan tentang

bagaimana menanamkan perilaku prososial peserta didik  di Madrasah

4) Menambahkan konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan

penelitian selanjutnya tentang psikologi pendidikan khususnya dalam

meningkatkan perilaku prososial peserta didik

b. Secara praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan optimalisasi bagi pendidik

dalam pengembangan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional

peserta didik  dalam membentuk perilaku prososial.

2) Bagi peserta didik mampu membiasakan dan berprilaku prososial yang

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya yang religius.


