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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tolong menolong adalah sikap kenderungan alamia seseorang untuk 

membantu kesulitan orang lain, dalam  perilaku tolong menolong seseorang 

mempunyai kebutuhan dasar untuk meminta dan memberikan pertolongan. 

Perilaku tolong menolong tidak mengenal batasan apapun baik dari usia, ras, suku 

maupun agama, dan hal ini merupakan perilaku yang sangat mulia. Di perkuat 

oleh hasil survey internasional dari CAF Word Giving Index 2021, bahwa 

Indonesia kembali di nobatkan sebagai negera dermawan di dunia sepanjang 

tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2021, Indonesia berada di urutkan ke 10, 

Indonesia unggul dengan menunjukkan partisipasi sebanyak 42% membantu 

orang asing, 69% menyumbang uang ke lembaga amal dan 40% mengikuti 

kegiatan amal secara suka rela. (GAF Word Giving Index, 2021 di kutip pada 

KOMPAS.com)  

Manusia sebagai makhluk sosial yang dimana hubungan yang dilakukan 

secara interaktif dengan manusia lainnya, manusia pada hakikatnya hidup 

berdampingan dengan membutuhkan interaksi yang melibatkan orang lain dan 

saling bergantung satu sama lain. Sejak lahir hingga berada liang kubur manusia 

selalu membutuhkan orang lain, manusia memiliki pola hubungan satu sama lain. 

Hubungan tersebut bisa terjalin dari berbagai dimensi tingkah laku, mulai 

dari keluarga, pernikahan dan persahabatan dengan berbagai macam aktivitas satu 

sama lainnya. Salah satu aktivitas tersebut yaitu tindakan sosial, tindakan sosial 
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dianggap sebagai hal yang perlu dimiliki seseorang karena terdapat berbagai 

macam manfaat dan memperoleh perilaku terpuji. Dikutip dari Andari dan Rizma 

(2020), menurut Afiola (2014) tindakan sosial yang ditandai dengan tindakan suka 

rela yang di lakukan dan menguntungkan orang lain hal ini disebut perilaku sosial 

atau prososial.   

Prososial adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan 

tanpa paksaan membantu orang lain demi kesejahteraannya. Menurut Agus 

(2013), perilaku prososial didorong oleh motif pribadi dan orang lain. Hal ini 

diperkuat dengan munculnya berbagai organisasi sosial kemanusiaan salah satu 

organisasi yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial yaitu 

Sultra Island Care.  

Sultra Island Care atau SIC adalah organisasi Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Yang bergerak dibidang kemanusiaan dalam meningkatkan 

motivasi pendidikan, kesehatan dan potensi masyarakat di daerah pesisir. Relawan 

organisasi Sultra Island Care hadir untuk mensejahterahkan masyarakat pesisir 

yang masih awam mengenai pendidikan maupun kesehatan.  

Relawan SIC melakukan kegiatan kemanusiaan bukan atas dasar 

mendapatkan imbalan atau mengharapkan balasan dari masyarakat pesisir, namun 

dengan kegiatan kemanusiaan ini dapat membangun rasa kebahagiaan dan 

semangat dalam bermanfaat. Hal ini diperkuat dengan berbagai kesan para 

pengurus dan relawan seluruh pesisir yang berada di organisasi Sultra Island Care, 

seperti : 
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“Banyak hal positif yang saya dapatkan dari lingkungan SIC, 

dan dari menjadi volunteer saya merasa bisa lebih bermanfaat 

untuk sesama manusia.” 

“Saya banyak belajar dan mendapatkan banyak pengalaman di 

SIC, mereka membuat saya lebih peka terhadap problema 

yang ada di masyarakat.”  

“Banyak penggalaman yang didapatkan, mengerti arti dan 

mensyukuri hidup dan menjadi lebih berguna untuk orang 

lain.” 

“Banyak kesan selama menjadi bagian dari SIC, terutama 

adalah bisa bersinergi berbagi manfaat dan kebahagiaan untuk 

masyarakat pesisir.” 

 

Beberapa kesan dari Badan Pendiri, Badan pengurus IV, Volunteer 

Seluruh Pesisir dan Volunteer Peduli Masyarakat Pesisir V (PMS) dalam data 

Volunteer SIC. Hal ini sejalan pula dengan berbagai program kerja yang 

dilakukan di dua daerah binaan SIC. Berdiri pada tahun 2017, selama 4 tahun 

Sultra Island Care telah memiliki dua daerah binaan di Kendari, Sulawesi 

Tenggara tepatnya di pulau Baho, Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti dan 

Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara. 

Dijelaskan pula pada penelitian Indah Saprianti, Ris‟an Rusli dan Eko 

Okapiya Hadinatan (2021) yaitu Perilaku prososial pada pendonor sukarela di 

Unit Transfusi Darah PMI Palembang, pada penelitian tersebut menjelaskan 

gambaran bentuk nyata perilaku prososial relawan pendonor darah yaitu adanya 

empati, memotivasi orang lain mendonor darah, menolong orang yang 

membutuhkan darah, adanya kebiasaan dalam diri atau adanya rasa peduli. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan perilaku prososial merupakan tindakan tanpa 

adanya paksaan atau sukarela membantu sesama yang membutuhkan demi 

kesejahteraan.  
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Perilaku prososial merupakan perilaku yang dimuliakan dalam agama 

termasuk agama Islam. Karena, sejatinya Islam hadir demi kesejahteraan alam 

semesta atau rahmatallil „alamin. Dengan jelas Allah SWT. berfirma dalam ayat-

Nya : 

ْ ََعَ َوََل ََيۡرَِموَُّكۡم َشنَ  … ْْۘ َوَتَعاَوهُوا ن َتۡعَتُدوا
َ
وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم أ ن َصدُّ

َ
ِ ََاُن قَۡوٍم أ  ٱِ ِِّّۡ

َ َشِديُد ٱِۡعَِقاِب   ٰۖ إِنَّ ٱّللَّ َ ثِۡم َوٱُِۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتَُّقواْ ٱّللَّ ٰۖ َوََل َتَعاَوهُواْ ََعَ ٱۡۡلِ  َوٱتلَّۡقَوىَٰ

 

Terjemahan : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah : 2) 

Al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjadi rujukan untuk menuntun 

umat Islam, didalamnya merupakan firman Allah yang menuntun umat manusia 

kejalan yang benar, hal ini jelas pula ayat diatas sebagai perintah untuk umat 

Islam selalu menolong sesama tanpa pamri menebar manfaat di bumi Allah., 

seperti pada hadist tarbawi di kutib dari Eneng Susanti (10 muslim terbaik 

menurut Rasulullah), Nabi Muhammad SAW sabdakan, yang artinya : 

                                                                              

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 

lain” (HR. Sahih Al-Jami‟:3297). 

Makna yang terkandung dalam hadis tersebut bahwa sebagai manusia 

yang berjalan di bumi Allah adalah menebar manfaat untuk sesama seperti 

mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Perilaku relawan 

yang meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membantu orang lain yang 
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disisi lain banyak orang yang masih sibuk untuk urusannya sendiri, dapat menjadi 

contoh tentang kebermanfaatan manusia.  

Dalam proses meningkatkan perilaku prososial pada relawan akan menuai 

berbagai hal yang tidak kita ketahui sebagai orang awam, yang dimana untuk 

menyelesaikan sebuah masalah sesama manusia dengan berbagai pemikir untuk 

bersatu pada satu tujuan perlu adanya berbagai proses yang panjang.  

Hal inilah yang menjadi salah satu landasan peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang bagaimana perilaku prososial, upaya serta hambatan para 

relawan dalam meningkatkan perilaku prososial, dengan judul penelitian 

“Kontribusi Sultra Island Care Dalam Meningkatkan Perilaku Prososial Dalam 

Kegiatan Pembinaan Di Desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan.”  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana perilaku prososial, upaya serta hambatan para relawan dalam 

meningkatkan perilaku prososial pada relawan Sultra Island Care dalam 

pembinaan di Desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menggemukakan 

rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana perilaku prososial Sultra Island Care dalam kegiatan 

pembinaan di Desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan? 
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1.3.2 Bagaimana upaya Sultra Island Care dalam meningkatkan perilaku 

prososial pada relawan dalam kegiatan pembinaan di Desa Wawatu 

Kabupaten Konawe Selatan? 

1.3.3 Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Sultra Island Care 

dalama meningkatkan perilaku prososial pada relawan dalam 

kegiatan pembinaan di Desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rujuan rumusan masalah diatas, maka peneliti menjabarkan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui perilaku prososial Sultra Island Care di Desa 

Wawatu Kabupaten Konawe Selatan 

1.4.2 Untuk mengetahui upaya Sultra Island Care dalam meningkatkan 

perilaku prososial pada relawan 

1.4.3 Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami 

Sultra Island Care dala meningkatkan perilaku prososial pada 

relawan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian Kontribusi Relawan Sultra Island Care dalam meningkatkan 

perilaku prososial di Desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan, diharapkan 

memiliki manfaat secara teroritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis 

1.5.1.1 Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari 

terkhusus mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan 
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Islam sebagai bahan ajar dalam pemberian bimbingan dan 

penyuluhan keagamaan dalam Perilaku Prososial 

1.5.1.2  Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penyuluhan Islam 

dalam pemberian penyuluhan keagamaan dalam Memberikan 

sumbangan pemikiran bagi lembaga penyuluhan Islam dalam 

pemberian penyuluhan keagamaan dalam bentuk kegiatan pembinaan 

yang dilakukan oleh Sultra Island Care 

1.5.2 Manfaat Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan 

juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program 

Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan penelitian 

yang relevan. 

1.5.2.2 Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan 

penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman 

praktis di lapangan.  

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi ke salah pahaman anatara penulis dan pembaca terhadap 

beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa 

definisi operasional, yaitu sebagai berikut : 

1.6.1 Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara iklhas 

kerena panggilan nuraninya melakukan kegiatan kesukarelawan untuk 



11 
 

sesama. Seperti melakukan aksi peduli akan pendidikan anak-anak pesisir 

dengan merancang kegiatan rumah baca, dalam penelitian ini relawan 

yang dimaksud adalah relawan Sultra Island Care 

1.6.2 Prososial dalam penelitian ini mengarah pada meningkatkan perilaku 

prososial pada relawan serta upaya dan hambatan dalam meningkatkan 

prilaku prososial relawan Sultra Island Care. 

1.6.3 Sultra Island Care adalah organiasai Lembaga Swadaya Masyarakat 

bergerak pada bidang kemanusiaan khususnya pada masyarakat pesisir 

yang berada di Sulawesi Tenggara tepatnya Kota Kendari. 

  


