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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Prososial 

2.1.1 Definisi Perilaku Prososial 

Prososial adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan 

untuk membantu meringankan beban seseorang. Dikutip dalam M. Adnan (2018), 

menurut Eisenbreg dan Mussen (1989) perilaku prososial sebagai tindakan 

sukarela membantu atau memberi manfaat bagi orang lain atau kelompok 

individu. Perilaku prososial dapat di definisikan sebagai setiap tindakan sukarela 

yang di sengaja untuk memberikan hasil yang bermanfaat untuk seseorang yang 

ditolong, walaupun dalam memberikan pertolongan tidak memberikan 

keuntungan untuk pemberi. 

Dalam istilah perilaku prososial juga dikenal pula istilah Altruisme, 

altruisme adalah suatu bentuk menolong seseorang tanpa mementingkan diri 

sendiri, dikutip dalam Arifin, (2015) menurut Comte, altruisme yaitu seseorang 

yang memiliki tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia sepenuhnya 

sebuah perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri untuk kebutuhan orang 

lain. Namun, antara prososial dan altruisme sejatinya pengertian keduanya 

berbeda. Perilaku prososial mengarah pada penjelasan perilaku membantu, 

berbagi dan perilaku positif lainnya yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya 

paksaan dari siapapun, dalam hal ini tidak dapat di tentukan dan tidak diketahui 

motif dari perilaku tersebut.  
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Sementara altruisme merupakan salah satu bentuk spesifik dari perilaku 

prososial (M. adnan, 2018), altruimse yang pada definisinya sebagai tindakan 

sukarela melakukan manfaat yang di tujukan untuk orang lain, yang dimana 

altruisme mengarah pada motivasi secara internal. Seperti, adanya perhatian dan 

simpati kepada orang lain, nilai dan penghargaan diri. Altruisme di dalamnya 

terdapat kesukarelaan dalam membentuk orang lain yang menyebabkan pemberi 

pertolongan menggorbankan dirinya, baik segi waktu maupun biaya untuk yang di 

tolongnya. Altruisme, tindakan menolong dengan berkorban tanpa mengharapkan 

imbalan atas kesukarelaannya dan ini berasal dari motivasi dalam diri. 

 Adapun perbedaan antara altruisme dan prososial yaitu dimana altruisme 

salah satu faktor motivasional dari perilaku prososial, perilaku prososial terkadang 

mengharapkan imbalan psikologis atau sosial seperti ucapan terima kasih, harga 

diri dan kepercayaan dari orang lainnya hal ini tidak berlaku pada tindakan 

melakukan altruisme. Sedangkan persamaan antara altruisme dan prososial yaitu 

sama-sama berfokus pada bagaimana tingkah laku atau tindakan seseorang selalu 

mengarah pada kebermanfaat untuk bersama. 

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa definisi dari prososial 

adalah perilaku seseorang sebagai bentuk tindakan sukarela menolong yang 

menyebabkan memberikan manfaat yang positif kepada seseorang yang ditolong 

dan mungkin pula tidak memberi manfaat secara langsung pada seseorang di 

tolong.  

Dari penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian ini, dimana seorang 

relawan yang melakukan kegiatan kemanusiaan yang betujuan menebar manfaat 
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untuk kemaslahatan masyarakat yang membutuhkaan bantuan. Dalam penelitian 

ini membahas tentang kontribusi Sultra Island Care dalam meningkatkan prososial 

para relawan, serta upaya dan hambatan. 

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku prososial 

Dalam buku psikologi sosial karya Robert dan Donn (2005), menjelaskan ada 

beberapa yang mempengaruhi munculnya perilaku prososial. Seperti : 

a)  Kesamaan, yaitu seseorang melakukan tindakan menolong karena 

adanya kesamaan, baik itu fisik maupun kesamaan lainnya seperti 

pernah merasakan penderitaan seperti yang di rasakan orang lain.  

b)  Tanggung jawab sosial, yaitu adanya kenyakinan setiap masalah yang 

dirasakan seseorang perlu adanya tindakan atau bantuan yang 

dilakukan. 

c) Tindakan yang dilakukan, yaitu melakukan tolong menolong bukan 

hanya karena adanya rasa tanggung jawab. Namun, dari hal tersebut 

seseorang mampu mengetahui tindakan apa yang pantas dilakukan 

untuk membantu orang tersebut. 

d)  Adanya motivasi, yaitu sikap rasa ingin membantu sesama dalam hal 

ini mensejahterakan baik individu, kelompok ataupun masyarakat 

(Reykowsky dalam Punky dan Sita, 2017) 

2.1.3 Bentuk-bentuk perilaku prososial 

Dalam buku karya Agus Abdul Rahman (2013), mengutip menurut Pearce 

dam Amao terdapat tiga bentuk munculnya perilaku prososial yaitu : 
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a) Berdasarkan setting sosialnya, yaitu perilaku menolong bisa bersifat 

terencana atau tidak. 

b)  Berdasarkan keadaan yang menerima pertolong, yaitu perilaku 

menolong yang bisa di kategorikan menjadi perilaku menolong yang 

bersifat serius atau tidak. 

c)  Berdasarkan jenis pertolongannya, yaitu perilaku menolong bisa 

bersifat melakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Sedangkan, Mussen dkk dalam Gusti dan Margaretha (2010) menjelaskan 

ada beberapa bentuk perilaku prososial seperti : 

a) Membagi (Sharing), memberikan kesempatan untuk orang lain merasakan 

apa yang ia miliki, baik keahlian maupun pengetahian 

b) Kerjasama (coomperative), adanya suatu kegiatan bersama dengan satu 

tujuan untuk membantu sesama dalam hal ini dengan mempertimbangkan 

dan menghargai orang lain dalam berdiskusi. 

c) Menyumbang (donating), membantu seseorang secara materi untuk 

kepentingan umum yang berdasarkan kepeningan dan keingian. 

d) Menolong (helping), memabantu sesama dengan mengurangi beban yang 

ia rasakan 

e) Kejujuran (honesty), tindakan membantu seseorang dengan jujur tanpa 

adanya kebohongan. 

f) Kedermawanan (generosity), tindakan sukarela memberikan bantuan 

dengan memberikan apa yang kita miliki. 
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g) Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, yaitu tindakan 

mmbantu sesama untuk kepentingannya tanpa menggangu dn melanggar 

kesejahteraan orang lain.  

2.1.4 Pandangan Islam tentang perilaku prososial 

Dalam Islam banyak menjelaskan konsep agama yang berhubungan 

dengan perilaku menolong, seperti amal saleh, ihsan, mu‟awanah, musya‟adah, 

shadaqah, infaq, dan zakat. Dalam firman-firman Allah., telah dijelaskan bahwa 

tolong menolong sebagai sesuatu yang sangat penting, adanya norma-norma 

ilhahiya yang memerintahkan perilaku menolong. Bahwa perilaku menolong 

tersebut bukan kepentingan peribadi ataupun kesejahteraan orang lain tapi 

keimanan. Perintah untuk menunjukkan perilaku menolong di saat lapang ataupun 

sempit, atau perilaku menolong kepada musuh sekalipun menunjukkan perilaku 

menolong di dasari keimanan dan keikhlasan. 

ُ ُُيِبُّ  َِٰظِمنَي ٱَِۡغۡيَظ َوٱَِۡعافنَِي َعِن ٱنلَّاِسِۗ َوٱّللَّ آءِ َوٱَِۡك َّ آءِ َوٱلَّضَّ َّ ِيَن يُوفُِقوَن ِِف ٱلَّسَّ   ٱلُۡمۡحِسننَِي   ٱَّلَّ

Terjemahan : Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyulai orang yang berbuat 

kebajikan. (Q.S Al-Imran : 134) 

Dalam Islam, nilai dari perilaku menolong ditentukan oleh beberapa hal. 

Pertama, Islam menganggap penting motif yang melatarbelakangi perilaku 

menolong, yaitu mengharapkan ridha Allah swt. bahwa perilaku menolong bukan 

hanya didorong oleh motif pribadi, dan kesejahteraan orang lain, tapi juga 

didorong oleh melaksanakan perintah Allah. 
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 Kedua, perilaku menolong juga ditentukan sejauh mana perilaku tersebut 

beresiko. Semakin tinggi risiko yang akan ditanggung, semakin tinggi kualitas 

perilaku menolongnya. Menolong orang lain di saat kita lapang tentu nilainya 

akan berbeda dengan seseorang yang menolong disaat dalam keadaan sempit. 

 Ketiga, kualitas perilaku menolong juga dipengaruhi oleh caranya perilaku 

menolong itu ditunjukkan. Bahwa, perilaku menolong hendaknya dilakukan 

dengan cara-cara yang baik, jangan sampai menyakiti ataupun merendahkan orang 

yang ditolong. 

 Keempat, kualitas perilaku menolong akan lebih tinggi apabila perilaku 

menolong itu disembunyikan sehingga tidak ada seorang pun tahu. Secara 

psikologi, tindakan menyebut-nyebut perilaku menolong yang sudang dilakukan 

akan mengurangi atribusi terhadap keikhlasakn kita dalam bertindak. 

2.2 Sultra Island Care 

2.2.1 Sejarah Sultra Island Care 

Organisasi Masyarakat Sultra Island Care adalah sebuah Organisasi Sosial 

Non Profit  yang didirikan oleh sekumpulan individu yang memiliki rasa empati 

terhadap kondisi masyarakat pesisir. Rasa empati tersebut diwujudkan dengan 

sebuah upaya dalam  mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dari generasi 

muda untuk bergerak bersama menjadi suluh bagi masyarakat pesisir yang 

terfokus dalam peningkatan motivasi Pendidikan, Kesehatan dan Potensi 

Masyarakat yang berada di daerah Pesisir.  Organisasi Masyarakat Sultra Island 

Care didirikan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 09 
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Agustus 2017 sesuai Akta Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, SH, M.KN 

Nomor 20. 

Pada awal munculnya Sultra Island Care karena adanya kegiatan yang 

dilakukan oleh 16 komunitas yang berada di Kendari bersama bersinergi 

menghadirkan nama Saponda Island Care. Pada tanggal 24 Mei, relawan Saponda 

Island Care melakukan kegiatan pengajaran di pulau Saponda, Kecamatan Soropia 

dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bermula dari melakukan 

kegiatan pengajaran di Pulau Saponda, saat melakukan kegiatan para relawan 

melihat anak-anak pesisir di Pulau Saponda berangkat ke sekolah pada pukul 9 

pagi dan pulang pada pukul 11 siang, jadi interaksi di sekolah hanya 2 jam. Hal 

tersebut memberi pertanyaan pada relawan Saponda Island Care apa saja yang 

mereka lakukan di sekolah dengan waktu yang sesingkat itu. 

Saat menggali informasi, didapati anak-anak tersebut ke sekolah 

kebanyakkan hanya bermain. Sebab, ketika tidak ada guru dalam kelas maka 

anak-anak tersebut bermain seperti bermain bola dan lainnya. Berawal dari 

keperihatinan tersebut, para relawan Saponda Island Care berinisiatif membuat 

sebuah wadah untuk pendidikan anak-anak yang sulit mendapatkan akses 

pendidikan yang layak terutama di daerah pesisir. 

Sejak berdiri ditahun 2017, SIC sudah memiliki dua daerah binaan 

diantaranya binaan anak-anak di pulau Baho, Desa Labuan Beropa Kecamatan 

Laonti dan Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. 

Dari dua daerah binaan tersebut dipilih oleh para relawan Sultra Island Care 
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memiliki alasan, seperti yang di jelaskan oleh Kak Sarmawan Muin selaku Ketua 

Umum SIC dalam wawancara via Whatshapp : 

Table 1 Alasan SIC Memilih Dua Daerah Binaan 

No Pulau Baho Desa Wawatu 

1. Skala pembangunan 

infrastrukturnya  kurang 

Banyak anak-anak yang putus 

sekolah 

2. Akses menuju ke sekolah yang 

jauh, dan harus menggunakan 

kapan menuju ke sekolah 

Pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan sangat minim 

3. Dalam kesehatan hanya terdapat 

satu posiandu dan tidak ada 

puskesmas 

Kurannya fasilitas sanitasi air bersih, 

akibatnya masyarakat perlu 

menggambil air dengan jarak yang 

jauh 

4. Untuk akses kesehatan yang 

lengkap harus ke Laonti atau ke 

Kendari 

Akses sekolah terdekat hanya SD, 

sedangkan SMP dan SMA 

5 Kurannya motivasi atau 

kesadaran akan pentingnya 

pendidikan, kesehatan dan 

potensi yang ada di masyarakat 

pesisir 

 

6. Banyaknya anak-anak yang 

putus sekolah 

 

 

 “Jadi kami memilih dua daerah binaan itu karena menurut 

kami dua daerah binaan itu merupakan derah yang sangat 

urgent  tentang hal-hal yang menjadi tujuan SIC itu sendiri 

kemudian SIC  memang dari tujuan utama mengerakkan para 

pemuda untuk kita bisa bergerak bersama dalam memotivasi 

dan meningkatkan literasi yang ada di masyarakat.” (Kak 

Sarmawan, 5 Oktober 2021) 

2.2.2 Program Kegiatan 

A. Program Kerja Tahunan 

A. Program Unggulan.  

a. Inspire On The Island dan Rumah Harapan Pesisir. 
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Merupakan program kerja unggulan yang diusung oleh Sultra Island Care, 

yang  berisi berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan 

kesehatan masyarakat pesisir, tujuan dari program ini adalah : 

- Memberikan motivasi kepada anak-anak dengan menghadirkan sosok 

yang bisa mereka jadikan motivator. 

- Untuk mengajarkan bagaimana mengejar dan mewujudkan mimpi 

mereka. 

- Pemberian edukasi pemberdayaan potensi sumber daya manusia di 

bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 

- Donasi pendidikan berupa bantuan buku bacaan dan alat tulis. 

- Menetapkan Daerah Binaan untuk menjalankan program-program 

pembinaan  masyarakat.  

- Mendirikan Rumah Harapan Pesisir yang dimana, di dalamnya 

terdapat taman baca masyarakat untuk aktivitas pengajaran, 

pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan maupun 

masyarakat. 

B. Program Rutin. 

Program ini merupakan langkah awal dan penopang dalam 

berkembangannya organisasi masyarakat Sultra Island Care. Program ini 

ditujukan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di daerah pesisir 

dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 

- Bidang Pendidikan. 
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Pada bidang pendidikan, program ini mengedepankan pengedukasian 

dalam bentuk pengembangan pemahaman atas wawasan kebangsaan, teknologi 

informasi dan karakter. Pengedukasian tersebut dilakukan melalui kelas 

pengajaran dan kelas motivasi. Sasaran program ini ialah masyarakat pesisir 

(anak-anak dan orang tua). 

- Bidang Kesehatan. 

Pada bidang kesehatan terdapat promosi dan preventif kesehatan, yang 

dimana program ini direalisasikan dalam bentuk penyuluhan dan pemeriksaan 

kesehatan dasar kepada masyarakat pesisir. 

C. Program Tambahan. 

Pada program ini merupakan program lanjutan yang dilakukan organisasi 

masyrakat Sultra Island Care untuk melengkapi program-program sebelumnya, 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia Sultra 

Island Care dan masyrakat pesisir.  

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sultra Island Care. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

sumber daya manusia di organisasi masyarakat Sultra Island Care, agar mampu 

menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Program tersebut di realisasikan dalam : 

- Pembekalan/pelatihan softskill dalam bidang pendidikan dan kesehatan.  

- Kelas Bahasa Inggris. 

- Minggu Kreatif atau Edukasi 

b. Pengembangan Potensi Pesisir. 
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Pengembangan potensi pesisir merupakan salah satu program tambahan 

dari Sultra Island Care yang bertujuan untuk  meningkatkan potensi sember daya 

manusia masyarakat pesisir. Program ini dilaksanakan dengan : 

- Aksi bersih pesisir. 

- Pemberdayaan masyarakat  dengan kegiatan kerajinan tangan, 

penanaman buah, sayuran, dan TOGA (tanaman obat keluarga).  

c. Unity For & Unity For Inspiring 

Unity for adalah bentu kegiatan yang dilakukan seluruh volunteer SIC dan 

memungkinkan kegiatan tersebut di laksanakan di luar daerah binaan, kerjasama 

dengan organisasi lain, dan kegiatan di luar daerah pesisir. 

1) Unity For Inspiring 

Kegiatan Unity for Inspring merupakan kegiatan perdana yang dijalankan 

oleh volunteer Sultra Island Care yang baru bergabung. Kegiatan ini sebagai 

orientasi awal bagi para volunteer yang bertujuan memberikan pemahaman dan  

pendalaman pengetahuan tentang Sultra Island Care dalam menjalankan program-

program pembinaan masyarakat pesisir. Unity for Inspiring terdiri dari beberapa 

kegiatan diantaranya, yaitu : 

- Unity for Education. 

- Unity for Health. 

- Unity for Development. 

- Unity for Fun. 
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a. SAJIAN Sultra Island Care. 

SAJIAN (Sabtu Pengajian) Sultra Island Care, merupakan salah satu 

kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Sabtu dengan memberikan pengajaran 

baca tulis Al-Quran. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan baca tulis Al- Quran masyarakat pesisir di daerah binaan. 

2.2.3 Berkah Ramadhan Pesisir. 

Berkah Ramadhan Pesisir merupakan kegiatan yang di selengggarakan di 

setiap bulan ramadhan. Kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang 

berupa pemberian sembako untuk masyarakat kurang mampu dan mengadakan 

lomba ramadhan untuk anak-anak pesisir.  

2.2.4 Struktur Organisasi Sultra Island Care  

a. Badan Pendiri yaitu relawan yang melakukan musyawarah dan 

mencapainya mufakat dalam membentuk organisasi Sultra Island Care 

b. Dewan Penasehat Organisasi yaitu memiliki tugas dan fungsi  

memberukan pertimbangan, nasehat, bimbingan dan bantuan demi 

majunya organisasi Sultra Island Care 

c. Dewan Kehormatan yaitu kumpulan individu yang memiliki fungsi 

mengawasi jalanya Organisasi Sultra Island Care 

d. Badan Pengurus merupakan pengurus yang menjalankan program-program 

kerja Sultra Island Care pada masa jabatannya. Adapun divisi-divisi dalam 

badan pengurus Sultra Island Care seperti : Divisi pendidikan, Divisi 

Kesehatan, Divisi Kesekretariatan, Divisi Sumber daya manusia, Divisi 

Dana dan usaha, Divisi Publikasi dan Dokumentasi dan Divisi Humas. 
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e. Volunteer Seluruh Pesisir marupakan relawan yang telah menyelesaikan 

masa jabatannya menjadi pengurus sebelumnya. 

f. Volunteer V Peduli Masyarakat Pesisir merupakan relawan yang baru 

bergabung di Sultra Island Care yang telah mengikuti brifing open 

rekrutmen Sultra Island Care. 

2.3 Organisasi Relawan dan Perilaku Prososial 

Maraknya bermunculan berbagai organisasi relawan kemanusiaan di 

tengah-tengah masyarakat, hal ini  menunjukkan tingginya tingkat kepedulian 

masyarakat kepada sesama dalam upaya kesejahteraan. Organisasi relawan 

merupakan satu kesatuan yang hidup bersama saling berhubungan, hubungan 

yang dimaksud adanya timbal balik membantu sesama dengan ikhlas tanpa 

pamrih.  

Secara harfiah organisasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang 

tersusun dengan teratur bersama-sama berdasarkan tugas-tugas tertentu. 

Sedangkah relawan memilik definisi yaitu seseorang yang rela atau secara ikhlas 

dengan rasa empati memberikan pikiran, tenaga, waktu, dan lainnya kepada 

sesama yang membutuhkan sebagai wujud tanggung jawab sosial tanpa meminta 

imbalan. 

Tumbuh dan berkembangnya organisasi relawan tentu adanya tingkat kerja 

sama dan rasa kepedulian tinggi antara sesama individu yang mencipkan perilaku 

prososial. Perilaku prososial yaitu setiap tindakan sukarela yang di sengaja untuk 

memberikan hasil yang bermanfaat untuk seseorang yang ditolong, walaupun 

dalam memberikan pertolongan tidak memberikan keuntungan untuk pemberi. 
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Seperti pada penelitian Indah Saprianti, Ris‟an Rusli, dan Eko Oktapiya Hadinata 

(2021) dengan judul penelitian Perilaku Prososial pada Pendonor Sukarela di 

Unit Transfusi Darah PMI Palembang, dalam penelitian ini menggambarrkan 

bagaimana seorang relawan membantu orang lain melalui mendonorkan daranya 

hal ini di sebabkan oleh adanya perilaku prososial yaitu adanya jiwa sosial dan 

rasa empati yang tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan darah. 

2.4 Kajian Relavan 

2.2.1 Putri Mayangsari Ashar, Cindy Maria, dan Evany Victoriana (2013) 

Putri Mayangsari Ashar, Cindy Maria, dan Evany Victoriana dengan 

mengangkat judul Studi Deskriptif mengenai Motivasi Prososial pada Relawan 

Komunitas Berbagi Nasi di Kota Bandung. Penelitian Muhammad Nurahman 

Hidayatullah, Lukmawati, dan Ris‟an Rusl menenukan bahwa Intrinsic prosocial 

motivation merupakan bentuk motivasi prososial yang paling banyak ditemukan 

pada sukarelawan komunitas berbagi nasi. Hal ini berarti responden yang diteliti 

ikut serta dalam kegiatan komunitas karena memiliki keinginan yang tulus untuk 

membantu orang lain, dengan tidak mengharapkan imbalan atau merasa dipaksa. 

Peneliti juga menemukan adanya responden sukarelawan dengan endocentric 

prososicial motivation, mereka menghayati kegiatan menolong sebagai hal yang 

wajib dilaksanakan sebagai sebuah norma sosial yang berlaku. Responden yang 

memiliki ipsocentric prosocial motivation memiliki jumlah yang paling sedikit.  

Hal ini menggambarkan ada pula (meski sedikit) responden yang 

melakukan kegiatan membantu karena ingin mendapatkan reward dari 

lingkunganya. Faktor pola asuh keluarga, yaitu modelling, reward-punishment, 
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dan adanya sosialisasi yang diberikan oleh orang tua mengenai kegiatan menolong 

dan beramal merupakan factor eksternal yang memiliki kecenderungan 

keterkaitan dengan intrinsic prosocial motivation. Lingkungan social tidak 

memperlihatkan kecenderungan keterkaitan pada pembentukan motivasi prososial 

pada komunitas berbagi nasi. Usia dan jenis kelamin sebagai faktor internal, tidak 

memperlihatkan adanya kecenderungan keterkaitan dengan motivasi prososial 

pada diri relawan. 

2.2.2 Indah Saprianti, Ris‟an Rusli, dan Eko Oktapiya Hadinata (2021) 

Penelitian Indah Saprianti, Ris‟an Rusli, dan Eko Oktapiya Hadinata 

dengan mengangkat judul Perilaku Prososial pada Pendonor Sukarela di Unit 

Transfusi Darah PMI Palembang. Penelitian yang dilakukan Indah Saprianti, 

Ris‟an Rusli, dan Eko Oktapiya Hadinata menemukan bahwa  gambaran perilaku 

prososial pada subjek penelitian yaitu membantu orang lain melalui mendonorkan 

darahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga subjek melakukan perilaku 

prososial yaitu adanya jiwa sosial dan rasa empati yang tinggi terhadap orang-

orang yang membutuhkan darah. Dan pengaruh faktor situasional dan pengaruh 

faktor dari dalam diri. Sementara bentuk perilaku lainnya yaitu adanya 

ketenangan dalam dirinya ketika menghadapi masalah. Selain itu, subjek 

penelitian juga berbagi cerita dan mengajak orang lain untuk mendonorkan darah.  

2.2.3 Anik Cahyani (2019) 

Penelitian Anik Cahyani dengan menganggkat judul Perilaku Prososial 

Sebagai Prediktor Subjective Well-Being pada Sukarelawan Kelas Inspirasi 

Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Anik Cahyani menemukan bahwa perilaku 
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prososial dapat menjadi prediktor subjective well-being pada sukarelawan Kelas 

Inspirasi Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa apabila diketahui perilaku prososial 

seseorang berada dalam kategori tinggi, maka dapat diprediksi bahwa subjective 

well-being orang tersebut juga cenderung tinggi. Apabila diketahui perilaku 

prososial seseorang berada dalam kategori rendah, maka dapat diprediksi bahwa 

subjective well-being orang tersebut juga cenderung rendah. 

2.2.4 Puth Andini (2018) 

Penelitian Puth Andini dengan menganggat judul penelitian “Perilaku 

Prososial Remaja Anggota Komunitas Ketimbang Ngemis Pelembang”. Pada 

penelititan ini menunjukkan bahwa gambaran perilaku prososial ialah subjek 

menolong seseorang tanpa  saling mengenal satu sama lain serta subjek merasa 

bahagia jika dapat menolong seseorang meskipun tidak membantu dalam bentuk 

tenaga, pikiran dan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang 

dilakukan oleh komunitas ketimbang ngemis. Adapun faktor yang mempengaruhi 

subjek dalam berperilaku prososial ialah pertama dari lingkungan dan dalam diri 

sendiri. 

2.2.5 Icha Kurnila (2013) 

Penelitian dari Icha Kurnila, dengan menganggat judul penelitian Perilaku 

Prososial Relawan Yayasan Ummi Fadhilah Surabaya. Dari penelitian tersebut 

menemukan bahwa gambaran perilaku prososial relawan Yayasan Ummi Fadhilah 

seperti kepedulian pendidikan dan keagamaan, mencerdaskan bangsa, 

memberikan jalan keluar pada keluarga anak binaan, memperhatikan 

kesejahteraan orang lain, dan sosialisasi.  Pada penelitian ini menemukan faktor-
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faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan Yayasan Ummi Fdhilah 

adalah Yayasan Ummi Fadhilah yang terletak di pusat kota sehingga merasa takut 

jika masyrakat pusat kota lebih memihak pada selain islam, ingin mencari 

pengealaman dan ingin membalasa jasa orang-orang yang dermawan. 

Berdasarkan kajian relevan diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang 

prososial telah banyak di teliti. Namun, tidak banyak mengulas secara dalam 

tentang bagaimana upaya organisasi relawan serta hambatan dalam meningkatkan 

perilaku prososial pada relawan. Maka penelitian ini berfokus pada relawan Sultra 

Island Care yang berada pada masa jabatan sebagai Badan Pendiri, Badan 

Pengurus IV, Volunteer V Peduli Masyarakat Pesisir serta Volunteer Seluruh 

Pesisir. Yang dimana beberapa penelitian sebelumnya berpendapat bahwa 

perilaku prososial pada relawan dalam kegiatan kemanusiaan dapat meningkatkan 

perilaku prososial. 

Pada penelitian sebelumnya terdapat berbagai kesamaan penelitian yaitu 

sama-sama menelitian tentang gambaran perilaku prososial pada relawan 

kemanusiaan yaitu bagaimana kegiatan komunitas atau organiasai pada bidang 

kemanusiaan mampu meningkatkan perilaku prososial pada relawan. Adapun 

perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini 

lebih spesifik tentang apa saja upaya dari organisasi relawan untuk meningkatkan 

perilaku prososial pada relawan kemanusiaan dan hambatan dari para relawan 

dalam meningkatkan perilaku prososial. Agar memudahkan untuk melihat dari 

persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dapat di lihat pada table berikut: 
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Table 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No. Nama/Judul  Persamaan Perbedaan 

1. Indah Saprianti, 

Ris‟an Rusli, dan 

Eko Oktapiya/ 

Perilaku Prososial 

pada Pendonor 

Sukarela di Unit 

Transfusi Darah 

PMI Palembang 

Sama-sama membahas 

tentang perilaku prososial 

pada relawan dalam 

melakukan kegiatan 

sosial yang membuat rasa 

empati dan jiwa 

sosialnya semangat 

dalam menolong secara 

sukarela 

Pada penelitian Indah 

Saprianti, Ris‟an Rusli, 

dan Eko Oktapiya, 

membahas tentang 

bukan hanya 

membahas tentang 

perilaku prososial  

namun membahas 

tentang faktor-faktor 

yang mempengaruh 

munculnya perilaku 

prososial pada relawan 

2. Putri Mayangsari 

Ashar, Cindy 

Maria, dan Evany 

Victoriana /Studi 

Deskriptif 

mengenai Motivasi 

Prososial pada 

Relawan 

Komunitas Berbagi 

Nasi di Kota 

Bandung. 

Sama-sama membahas 

tentang perilaku prososial 

relawan yang melakukan 

kegiatan tanpa 

mengharapkan imbalan, 

melakukan kegiatan 

sosial dengan ikhlas demi 

lingkungan yang 

sejahterah dan aman 

Pada penelitian Putri 

Mayangsari Ashar, 

Cindy Maria, dan 

Evany Victoriana 

menggunakan studi 

kasus untuk 

mengeksplor 

fenomena-fenomena 

yang pernah terjadi 

dilingkungan sekitar 

peneliti dengan tujuan 

agar dapat menjadi 

suatu penilaian 

masyarakat terhadap 

suatu fenomena yang 

terjadi. Dari penelitian 

tersebut menghasilkan 

gambaran perilaku 

prososial relawan. 

3. Anik 

Cahyani/Perilaku 

Prososial Sebagai 

Prediktor 

Subjective Well-

Being pada 

Sukarelawan Kelas 

Inspirasi 

Yogyakarta. 

Sama-sama membahas 

perilaku prososial pada 

relawan melalui 

pengalaman-pengalam 

menjadi organisasi 

kemanusiaan. 

Pada penelitian Anik 

Cahyani menggunakan 

metode penelitian 

korelasional. Dengan 

penelitian tersebut 

perilaku prososial dapat 

memprediksi subjective 

well-being dengan nilai 

kontribusi besar. 

4 Icha 

Kurnila/Perilaku 

Prososial Relawan 

Sama-sama meembahas 

perilaku prososial pada 

relawan dalam kegiatan 

Pada penelitian Icha 

Kurnila berfokus pada 

bentuk dan faktor 
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Yayasan Ummi 

Fadhilah Surabaya 

kemanusiaan perilaku prososial 

relawan yang 

mempengaruhi 

kegiatan kemanusiaan.  

5. Puth 

Andini/Perilaku 

Prososial Remaja 

Anggota Komunitas 

Ketimbang Ngemis 

Pelembang 

Sama-sama membahas  

perilaku sosial dimana 

menolong seseorang 

dalam bentuk tenaga, 

pikiran dengan merasa 

bahagia. 

pada penelitian Puth 

Andini fokus pada 

gambaran perilaku 

serta faktor yang 

mempengaruhi 

prososial Remaja 

Anggota Komunitas 

Ketimbang Ngemis 

Palembang 

2.5 Kerangka Berpikir 

Perilaku prososial merupakan segala tindakan yang memberikan dampak 

positif atau manfaat untuk orang lain. Terdapat sebagian orang yang melakukan 

perilaku prososial sebagai bentuk kesadaran untuk memberikan bantuan kepada 

orang lain yang membutuhkan bantuan dan membentuk kegiatan sosial sebagai 

wadah bagi individu untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang 

membutuhkan bantuan. (Anik, 2019) 

Sejalan dengan hal tersebut, perilaku prososial merupakan tindakan 

menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti halnya dengan 

relawan Sultra Islan Care merupakan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat 

yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan dan potensi masyarakat pesisir, 

dalam pengamatan peneliti bahwa hal ini di dasari pula pada perilaku prososial 

seorang relawan. Penelitian ini berfokus pada bukan hanya perilaku prososial 

relawan SIC tetapi, juga upaya SIC serta hambatan dalam meningkatkan perilaku 

prososial pada relawan dalam kegiatan di salah satu daerah binaan SIC yaitu Desa 

Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan.  
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Bagan 1  Kerangka Berfikir 

  

SULTRA ISLAND CARE 

DAERAH BINAAN DESA 

WAWATU 

PERILAKU PROSOSIAL 

RELAWAN SIC 

Perilaku Prososial    

Relawan SIC 

Upaya dalam 

meningkatkan perilaku 

prososial  relawan SIC 

Hambatan  dalam 

meningkatkan perilaku 

prososial  relawan SIC 


