
 
 

HUBUNGAN BYSTANDER EFFECT DAN PENALARAN 

MORAL DENGAN PERILAKU PROSOSIAL  

PADA MAHASISWA 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)  

Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  

UIN Raden Intan Lampung 

 

 

Oleh : 

AFRIZAL MIBA 

1731080002 

 

Program Studi : Psikologi Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG   

1443 H/2022 M 



 
 

HUBUNGAN BYSTANDER EFFECT DAN PENALARAN 

MORAL DENGAN PERILAKU PROSOSIAL 

PADA MAHASISWA 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) 

Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN Raden Intan Lampung 

 

 

Oleh : 

AFRIZAL MIBA 

1731080002 

 

Program Studi : Psikologi Islam 

 

 

Pembimbing 1 : Drs. M. Nursalim Malay, M.Si 

Pembimbing 2 : Nugroho Arief Setiawan, M.Psi., Psikolog 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1443 H/2022 M 

  



 

ii 
 

ABSTRAK 

Hubungan Bystander Effect Dan Penalaran Moral Dengan 

Perilaku Prososial Pada Mahasiswa 

Oleh : 

Afrizal Miba 

1731080002 

 Perilaku Prososial merupakan suatu perilaku seseorang yang 

memberikan pertolongan ke oranglain atau menyediakan sebuah 

keuntungan untuk meringankan beban orang lain secara langsung. 

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

perbuatan tolong menolong diduga adalah bystander effect dan 

penalaran moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

bystander effect dan penalaran moral terhadap perilaku prososial pada 

mahasiswa.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa D3 

Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang mulai dari tahun ajaran 2018, 

2019, dan 2020 dengan jumlah 341 mahasiswa. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan Cluster Random Sampling sebanyak 98 

mahasiswa angkatan 2019 . Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan skala perilaku prososial dengan jumlah  35 aitem (α 

= 0.941), skala bystander effect 23 aitem (α = 0.925) dan skala 

penalaran moral 38 aitem (α = 0.938).  Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regeresi berganda dua prediktor yang 

dibantu dengan program JASP 0.14.1.0 

 Hasil penelitian pertama menunjukan ada hubungan yang 

signifikan anatara bystander effect dan penalaran moral dengan 

perilaku prososial pada mahasiswa dengan nilai R = 0,613 dan nilai F 

= 28,563 dengan signifikansi p < 0.01 dan sumbangan efektif  sebesar 

37,6%. Kemudian kedua terdapat hubungan negative dan signifikan 

antara bystander effect dengan perilaku prososial pada mahasiswa 

dengan nilai  (rx1-y) -0,334 dan  p < 0,01, sumbangan efektif sebesar 

7,38%. Ketiga terdapat hubungan positif dan signifikan anatara 

penalaran moral dengan perilaku prososial pada mahasiswa dengan 

nilai (rx2-y) sebesar 0,574 dan  p < 0,01, sumbangan efektif sebesar 

30,19%. 

Kata Kunci : Bystander effect, penalaran moral dan perilaku prososial 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Agama  

dan  Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:  

1. Konsonan  

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

  ب

B 
  ر

R 

 

 

 ع

‘ 

(Koma 

terbali

k di 

atas) 

  ن

N 

  ت

T 
  ز

Z 
  و

W 

 H ه Gh غ S س Ts ث

  F ف Sy ش J ج

 

 

 ع

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangka

n 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

  خ

Kh 

 

 ض

 

Dh 

 

 ك

 

K 

  د

D 
  ط

Th 
  ل

L 
  ي

Y 

 

2. Vokal 

Vokal 
Pendek 

Contoh 
Vokal 

Panjang 
Contoh Vokal Rangkap 

_ 

- - - - 
- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 
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- -- - 
- 

 

I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  ِقي ل… Au 

 و

- - - - 
- 

U ََو ذَِكر Ȗ ََََيُو ر   

 

 

3. Ta Marbutah 

 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Seperti kata: Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-

Syamsu. 
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MOTTO 

               

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula” 

(QS. Al-Zalzalah : 7-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai arti 

bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan individu 

lain dalam menjalani kehidupannya. Karena dalam proses hidup, 

manusia selalu membutuhkan individu lain mulai dari lingkungan 

terdekat hingga individu yang mungkin tidak dikenalnya. Oleh karena 

itu manusia sebagai makhluk sosial diharapkan bisa berinteraksi 

dengan individu lain, memiliki rasa saling memberi dan menerima, 

serta memiliki rasa setiakawan dalam kehidupan bermasyarakat 

(Ersidyandhi, 2018). 

 Kondisi seperti yang diuraikan di atas terjadi juga pada 

masyarakat Indonesia, menurut Lestari (2016), Indonesia adalah 

bangsa yang berbudaya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan perwujudan nilai luhur 

tersebut dapat dirasakan seperti melakukan perbuatan tolong 

menolong, kerja-sama, gotong royong, atau dapat diistilahkan dengan 

perilaku prososial. Perilaku prososial menurut Baron dan Byrne 

(2005) merupakan suatu tindakan menolong individu lain tanpa harus 

menyediakan suatu keuntungan langsung pada individu yang 

melakukan tindakan tersebut, dan mungkin melibatkan suatu resiko 

bagi individu yang menolong 

 Berdasarkan pandangan agama Islam, perilaku tolong 

menolong merupakan ciri khas seorang muslim, yang ditandai dengan 

keramahan, kedermawanan, kasih sayang, dan kemurahan hati yang 

tulus yang diilhami niat yang khusyuk dan dilakukan semata-mata 

karena Allah SWT (Kurniawati, M, S, 2016). Seperti yang disebutkan 

dalam hadis berikut : 

ِ :  َعنْ  ْنيَا نَفهَس » أَبِى ىَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َهْن نَفهَس َعْن ُهْؤِهٍن ُكْربَةً ِهْن ُكَرِب الدُّ

ْنيَ  ُ َعلَْيِو فِى الدُّ َر َّللاه َر َعلَى ُهْعِسٍر يَسه ُ َعْنوُ ُكْربَةً ِهْن ُكَرِب يَْوِم اْلقِيَاَهِة، َوَهْن يَسه ا َّللاه

 رواه هسلن« ِة َواآلِخرَ 
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 Artinya : “Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasullah 

bersabda: „barang siapa yang membantu seorang muslim (dalam) 

suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam 

kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang meringankan 

(beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan 

meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat‟. (HR Muslim no 

2699).(Al-Jaza’iri, 1976) 

 Imam An-Nawawi berkata: dalam hadis ini terdapat 

keutamaan menunaikan atau membantu kebutuhan dan memberi 

manfaat kepada sesama muslim sesuai kemampuan, baik itu dengan 

ilmu, harta, pertolongan, nasehat dan lain-lain. Hal tesebut berjalan 

lurus dengan pengertian prososial yang dikemukakan oleh 

Ersidyandhi (2018), bahwa manusia selalu membutuhkan pertolongan 

individu lain, karena manusia adalah makhluk sosial dan manusia 

tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan individu lain. Kemudian 

perilaku prososial juga terceminkan dalam firman Allah pada surat 

Ali-Imron ayat 134, sebagaimana firman-Nya :  

                            

               

 Artinya : “Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), 

baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan.”  (Q.S. Ali imron:134). 

 Menurut tafsir Al-Mukhtashar, individu yang menginfakkan 

hartanya dalam keadaan mudah maupun susah, dan individu yang 

menahan amarahnya dengan cara bersabar, dan mampu memaafkan 

individu yang menzoliminya, sesungguhnya Allah sangat mencintai 

individu yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut tafsir Al-

Muyassar, sifat individu yang bertakwa adalah senantiasa 

menginfakkan hartanya baik itu di saat kaya maupun susah, menahan 
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kemarahannya dengan bersabar dan memaafkan individu yang 

bersalah terhadapnya (Humaid, 1998). 

 Allah sangat mencintai invidu-individu yang baik dalam 

berinteraksi, memohon ampunan kepada-Nya, jika berbuat dosa kecil 

atau dosa besar dan yakin tidak ada yang dapat mengampuni dosa 

melainkan Allah, serta tidak terus menerus melakukan 

kemaksiatannya, mereka mengetahui betapa buruknya kemaksiatan, 

namun jika mereka bertaubat niscaya Allah akan menerima taubatnya. 

(Al-Qarni, 2007).  

 Menurut Baron dan Byrne (2005) seseorang yang 

mempunyai perilaku prososial, akan melakukan tindakan kecil dengan 

menawarkan pertolongan kepada orang yang dikenalnya padahal 

sebenarnya akan lebih mudah jika seseorang tersebut hanya mengurus 

diri mereka sendiri. Tindakan perilaku prososial selalu melibatkan 

perpaduan dari sedikit pengorbanan pribadi untuk memberikan 

pertolongan dan pada saat yang sama memperoleh sejumlah kepuasan 

pribadi. Perpaduan dari pengorbanan dan kepuasan ini terjadi baik 

pada tingkatan yang relatif rendah dan aman, maupun sesuatu yang 

rumit dan berbahaya. Perilaku prososial merupakan salah satu bentuk 

perilaku yang muncul dalam kontak sosial, sehingga perilaku 

prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk 

menolong orang lain tanpa harus memperdulikan motif-motif si 

penolong. 

 Seiring berjalannya waktu terkadang kepedulian terhadap 

manusia dan lingkungan di sekitar menjadi menurun. Sehingga 

individu lain hanya peduli pada kesenangan dirinya sendiri dan tidak 

memperdulikan kesenangan orang lain. Dilansir dari detik.com pada 

25 Maret 2021, terjadi sebuah konflik antar warga Barukang dan 

warga Cambayya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Konflik 

tersebut disebabkan adanya pemuda yang terkena busur panah, 

kemudian meninggal dunia. Polisi yang hendak membubarkan konflik 

tersebut dilaporkan menjadi korban terkena busur panah yang 

dilepaskan oleh warga, polisi tersubut terluka dibagian lengannya 

(Mappiwali & Soplantila, 2021). Kemudian fenomena-lainnya yang 

dilansir dari detik.com pada 09 febuari 2020 seorang pengendara 
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motor menjadi korban tabrak lari di jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. 

Pengendara tersebut meninggal dunia (Astuti, 2020). 

 Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa 

tidak semua manusia mempunyai perilaku prososial yang baik, bahkan 

ada yang melukai, menyakiti dan membunuh sesama manusia. Hal ini 

menunjukan menurunnya fenomena perilaku prososial dalam 

kehidupan manusia. Fenomena menurunnya perilaku prososial dapat 

terjadi di kalangan masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan 

fenomena ini terjadi juga di kalangan mahasiswa. Menurut Nurhaliza 

(2019) mahasiswa adalah strata paling tinggi dalam dunia pendidikan. 

Seharusnya mahasiswa memiliki perilaku prososial yang tinggi, 

dikarenakan mahasiswa memiliki intelektual yang lebih dibandingkan 

masyarakat. Baik itu dalam berperilaku maupun dalam pengetahuan. 

Tidak hanya itu mahasiswa adalah sebagai guardian of value dimana 

mahasiswa memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi seperti jujur, adil, 

gotong royong, empati dan lainnya. Mahasiswa juga sebagai agent of 

change dimana mahasiswa adalah penggerak yang mengajak seluruh 

masyarakat untuk bergerak dalam melakukan perubahan yang lebih 

baik lagi, dengan berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang 

dimiliki. 

 Hal ini didukung dengan penelitian Nurhaliza (2019) dalam 

judulnya ―hubungan antara bystander effect dengan perilaku prososial 

pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Medan Area‖  

fenomena yang terjadi di penelitian tersebut adalah Nurhalizah 

melihat seorang bapak penyandang tunanetra yang lagi membawa 

daganganya di sekitar kampus Universitas Medan Area. Cuaca pada  

saat itu sedang gerimis, sehingga bapak tersebut ingin mencari tempat 

untuk berteduh dengan menggunakan tongkatnya. Mirisnya tidak ada 

yang menolong bapak tersebut, tetapi selang beberapa menit baru ada 

yang menolong, itupun bukan mahasiswa tapi driver ojek online, 

padahal saat itu banyak mahasiswa yang ada di sekitar halte tersebut. 

Tapi mahasiswa yang berada di tempat tersebut sibuk dengan 

handphonenya dan bahkan ada beberapa yang hanya memperhatikan 

saja tanpa ada niat untuk menolong (Nurhaliza, 2019).  
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 Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap 

mahasiswa berinisial AY (20 tahun) pada 15 Maret 2021 pukul 12.28 

WIB, yang mengatakan bahwa AY pernah mengalami kehilangan 

kunci motor saat ingin pulang ke rumahnya, kehilangan ter sebut 

dialami saat AY berada di parkiran, AY  meminta tolong ke 

mahasiswa yang ada sekitarnya tapi mahasiswa tersebut hanya 

mengatakan tidak melihatnya bukan membantu AY untuk mencarinya. 

Akhirnya teman dekat AY membantu AY untuk mencari kunci motor 

tersebut hingga ditemukan. Wawancara yang kedua dilakukan 

terhadap mahasiswa berinisial WI  yang berusia (21 tahun), WI 

bercerita bahwa pernah kehilangan dompet di sekitar gedung 

perkuliahan, setelah WI menyadari dompet tersebut hilang. WI 

meminta tolong ke teman-teman mahasiswa untuk mencarinya tetapi 

saat itu respon teman-teman WI tidak cepat tanggap untuk 

mencarinya, melainkan hanya bertanya, ―apa yang hilang?‖, setelah 

dua minggu kemudian akhirnya ada teman WI yang membantu 

mencari sampai melaporkan ke kantor polisi tentang kehilangan 

barang tersebut. 

 Wawancara ketiga peneliti lakukan terhadap inisial S (20 

tahun), inisial S pada saat itu sedang disuruh oleh dosennya untuk 

menyampaikan ke teman-temannya untuk merapihkan lab sesudah 

praktikum, tetapi teman-teman S tidak memperdulikan dan 

meninggalkan S yang sedang merapihkan lab tanpa dibantu oleh 

teman-temannya, kemudian wawancara yang ke empat, peneliti 

lakukan dengan mahasiswa berinisial P, P bercerita ―pada saat itu saya 

sedang disuruh untuk menjadi sispen (penanggung jawab mata kuliah) 

tetapi setelah usai mata kuliah dan kembali ada pemilihan sispen, 

teman-teman saya menolak untuk menjadi sispen selanjutnya, 

akhirnya saya yang menggatikan teman-teman yang lain untuk 

kembali menjadi sispen, seharusnya sispen dipilih dengan bergantian 

hingga semua mahasiswa mendapatkan gilirannya‖. 

 Dari fenomena-fenomena di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwasanya tidak semua mahasiswa menyadari seberapa pentingnya 

melakukan tindakan tolong menolong. Mungkin banyak di antara 

mahasiswa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada 
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kepentingan orang lain yang ada di sekitarnya. Ada yang bersifat tidak 

acuh, apatis dan bahkan ada yang melihat saja tanpa menolongnya. 

 Menurut Walukow, Pali, dan David (2016), menjelaskan 

seharusnya mahasiswa keperawatan yang profesional memiliki sikap 

yang respek, empati, sungguh-sungguh, tanggung jawab serta sabar 

terhadap keadaan,  juga harus percaya diri dan mandiri. Selaras 

dengan itu Fusnika (2014) menyatakan salah satu ciri mahaiswa 

keperawatan yang profesional adalah mampu memiliki sikap dan 

perilaku menolong dengan rasa kemanusiaan terhadap pasien. Sikap, 

perilaku, empati, merupakan elemen dari kepribadian seseorang. Oleh 

karena itu seorang mahaiswa perawatan yang profesional seharusnya 

memiliki kepribadian yang baik. Perilaku profesional dari mahaiswa 

keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan harus 

dikembangkan dan dibina sejak awal proses pendidikan (Sholichah, 

2015). 

 Menurut Sarwono dan Meinarno (2007), menjelaskan ada 

dua faktor yang mempengaruhi perilaku prososial, yaitu faktor 

situasional dan faktor personal. Faktor situasional adalah tindakan 

seseorang yang disesuaikan dengan situasi individu berada, dan faktor 

personal adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang individu yang 

mempengaruhi perilakunya. Salah satu faktor situasional dan personal 

yang mempengaruhi perilaku prososial adalah bystander effect dan 

penalaran moral.  

 Menurut Cherry (2020) bystander effect merupakan 

penurunan intensitas perilaku menolong dalam situasi yang 

membutuhkan pertolongan yang disebabkan karena terdapat banyak 

individu lain yang berada dalam situasi tersebut. Bystander effect 

adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian dan 

mempunyai peran sangat besar dalam mempengaruhi individu saat 

memutuskan antara menolong atau tidak ketika dihadapkan pada 

keadaan darurat (Sarwono & Meinarno, 2007). Bystander effect 

merupakan individu yang berada disituasi hanya memilih untuk 

menjadi pengamat, menyaksikan bahaya yang terjadi, namun tidak 

melakukan apapun untuk membantu atau menghentikan kejadian 

tersebut (Taylor, Peplau & Sears, 2009). 
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 Latané dan Darley (1970) menggambarkan lima proses 

terjadinya bystander effect yaitu keadaan darurat, menangkap 

perhatian individu, mengevaluasi keadaan darurat, memutuskan 

tanggung jawab dan kepercayaan akan kompetensi, dan akhirnya 

membuat keputusan untuk membantu atau tidak. Namun, perhitungan 

ini dalam pengambilan keputusan proses tidak harus terjadi pada 

reflektif, tingkat kognitif dan dapat juga mencerminkan hasil dari 

refleksif (Hortensius & Gelder D, 2018) 

 Menurut penelitian sebelumnya berkaitan dengan faktor 

bystander effect yang dilakukan oleh Zaedy, Setiawan, dan Iriansyah 

(2021) dengan judul ―Persepsi Citra Visual dan Pengaruh Bystander 

Effect terhadap Kehidupan Sosial di Masyarakat‖. Dalam penelitian 

tersebut menghasilkan bahwa masyarakat agar lebih prososial dalam 

menolong meski pun dinilai dengan adanya orang yang banyak atau 

keramaian terkadang korban merasa sesak, akan tetapi jika merasa 

seperti itu akan lebih baik jika memberi simpati lalu pergi seperti 

bertindak apatis. Jangan melakukan dokumentasi tanpa izin dari 

korban yang dieksploitasi. 

 Selain itu, faktor yang menyebabkan timbulnya prilaku 

prososial adalah faktor personal. Menurut Dayakisni dan Hudaniah 

(2009) salah satu faktor personal adalah  personal value dan norm 

yaitu dimana norma merupakan tingkah laku menolong yang didasari 

oleh norma-norma keadilan yaitu keseimbangan, nilai-nilai, sanksi 

atau hukuman ataupun aturan-aturan masyarakat. 

 Kohlberg (1995) mendefinisikan personal value dan norm 

adalah suatu penalaran moral yang menekankan tentang penilaian 

nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang 

mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini 

menjelaskan bahwa sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang 

berasal dari sebuah pemikiran yang bersumber atas penilaian-penilaian 

yang mendasar, tentang nilai, sosial, serta kewajiban orang tersebut. 

 Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. 

Kohlberg (1995) lebih menekankan pada alasan yang mendasar pada 

seseorang bisa melakukan suatu tindakan. Alasan-alasan mengapa 



8 

seseorang bisa melakukan suatu tindakan tersebut, disebut sebagai 

penalaran moral. Penalaran moral selanjutnya menjadi sebuah 

indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. 

 Penalaran moral akan begitu sempit jika hanya dibatasi pada 

penalaran moral yang dapat dilihat saja. Penalaran moral meliputi hal-

hal yang dapat dilihat dalam bentuk tindakan moral dan hal-hal yang 

tidak dapat dilihat. Penalaran moral untuk membuat suatu keputusan 

dalam melakukan suatu tindakan moral adalah penalaran moral yang 

tidak dapat dilihat, tetapi dapat ditelusuri dan dapat diukur (Ilham, 

2012). 

 Ditinjau dari sisi lain, Gilligan (1976) mengemukakan 

bahwa penalaran moral adalah tingkah laku menghindari rasa malu 

dan rasa bersalah. Selanjutnya Gilligan (1976) menyatakan bahwa 

perkembangan moral anak kecil ke orang dewasa adalah perubahan 

dari tahap menghindari rasa malu menuju menghindari rasa bersalah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) dengan judul 

―Hubungan Antara Penalaran Moral Dengan Perilaku Prososial Pada 

Remaja‖ Hasil dari penelitian tersebut ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara penalaran moral dengan perilaku prososial 

pada remaja, yang berarti hipotesis diterima dengan sumbangan 

efektif dari variabel penalaran moral dengan variabel perilaku 

prososial adalah 63,4%. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, 

maka penelitian mengenai hubungan bsytander effect dan penalaran 

moral dengan perilaku prososial pada mahasiswa penting dilakukan 

mengingat perilaku prososial di kalangan mahasiswa mulai 

mengalami penurunan. mahasiswa  memiliki perilaku prososial yang 

tinggi. Dikarenakan mahasiswa adalah sebagai calon intelektual muda 

yang sedang mengalami proses belajar yang dituntut oleh masyarakat 

untuk memiliki tanggung jawab dalam bertingkahlaku sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat seperti saling tolong menolong, 

berbagi, bekerja sama. Mahasiswa juga sebagai Agent of Change 

dimana mahasiswa adalah penggerak yang mengajak seluruh 

masyarakat untuk bergerak dalam melakukan perubahan yang lebih 
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baik lagi, dengan berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang 

dimiliki. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu, apaah ada 

hubungan natara bystander effect dan penalaran moral dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa. 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan bystander effect dan penalaran 

moral dengan perilaku prososial pada mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui hubungan bystander effect dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui hubungan penalaran moral terhadap perilaku 

prososial pada mahasiswa 

. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan keilmuan psikologi, khususnya 

psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan psikologi 

perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

 Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan 

pada mahasiswa terkait penerapan perilaku 

prososial, bystander effect dan penalaran moral 

dengan baik. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

diterapakan oleh intitusi pendidikan mengenai 

perilaku prososial yang dialami mahasiswa, faktor-

faktor yang menyebabkan perilaku prososial dan 

aspek-aspek perilaku prososial. 
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c. Bagi Orang Tua 

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

peran, pengetahuan, serta tindakan orang tua dalam 

melakukan pendampingan pada mahasiswa dengan 

baik, agar dapat meningkatkan perilaku prososial 

pada mahasiswa. 

 

d. Peneliti Selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya, yang akan 

meneliti terkait perilaku prososial diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan serta 

acuan. 

E. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan 

bahan perbandingan serta acuan bagi penelitian yang akan dilakukan. 

Selain itu dapat memberikan kejelasan akan perbedaan antar 

penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang menjadi acuan yaitu sebagai berikut 

1. Hasil penelitian Nurhaliza (2019) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza (2019) 

berjudul ―hubungan antara bystander effect dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Medan Area‖ Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalizah 

untuk mengetahui hubungan antara bystander effect dengan 

perilaku prososial pada mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas Medan Area. Subjek dalam penelitian ini adalah 

218 mahasiswa stambuk 2016 Fakultas Psikologi 

Universitas Medan Area.  

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza 

(2019)  dengan penelitian ini yaitu terletak pada 

penambahan variabel yang ketiga, jika penelitian Nurhalizah 

hanya menggunakan dua variabel saja yang terdiri dari 

variabel bystander effect dan perlaku prososial, tetapi dalam 

penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari 
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variabel bystander effect, penalaran moral dan perilaku 

prososial. Kemudian yang berbeda juga terletak pada lokasi 

penelitian. Walaupun memiliki kesamaan di subyek 

penelitiannya yaitu mahasiswa, tetapi berbeda pada lokasi 

penelitiannya, dalam penelitian Nurhalizah  lokasi 

penelitiannya di Fakultas Psikologi, Universitas Medan 

Area. Kemudian dalam penelitian ini lokasi dalam 

penelitiannya yaitu mahasiswa prodi Keperawatan, 

Universitas Poltekkes Tanjung Karang. 

2. Hasil penelitian Giranitika (2018) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Giranitika (2018) 

berjudul ―hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

perilaku prososial pada mahasiswa angkatan 2017 Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang‖. Penelitian yang dilakukan oleh Giranitika 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional 

mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Psikologi UIN Malik 

Ibrahim Malang. Kemudian yang kedua untuk mengetahui 

tingkat perilaku prososial mahasiswa angkatan 2017 

Fakultas Psikologi UIN Malik Ibrahim Malang. Ketiga 

untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku prososial mahasiswa angkatan 2017 

Fakultas Psikologi UIN Malik Ibrahim Malang. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Giranitika 

(2018)  dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel 

bebasnya, jika penelitian Giranitika menggunakan variabel 

bebas kecerdasan emosional tetapi dalam penelitian ini 

menggunakan variabel bebas yaitu bystander effect dan 

penalaran moral. Kemudian perbedaan kedua terletak pada 

subyek penelitian, walaupun memiliki kesamaan yaitu 

subyek penelitian mahasiswa, tetapi lokasi dalam penelitian 

ini berbeda. Jika penelitian Giranitika (2018) berlokasi di 

Fakultas Psikologi UIN Malik Ibrahim Malang, tetapi dalam 

penelitian ini berlokasi di prodi Keperawatan Universitas 

Poltekkes Tanjung Karang. 
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3. Hasil Penelitian Ersidyandhi (2018) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ersidyandhi (2018) 

berjudul ―perilaku prososial pada mahasiswa‖. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ersidyandhi bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami bagaimana perilaku prososial 

pada mahasiswa, yang dilakukan pada 40 mahasiswa aktivis 

dan 40 mahasiswa non aktivis di Fakultas Psikologi dan 

Fakultas Teknik. Metode yang dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu metode kualitatif deskripstif. Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa bentuk perilaku 

prososial yang paling sering terjadi adalah perilaku 

menolong, alasan mahasiswa aktivis maupun non aktivis 

melakukan perilaku prososial karena norma sosial, 

mahasiswa aktivis dan non aktivis sering melakukan 

perilaku prososial seorang diri, pihakpihak yang sering 

ditolong dalam perilaku prososial pada mahasiswa aktivis 

maupun non aktivis merupakan orang-orang yang masih 

dalam lingkup pertemanan dengan mahasiswa tersebut. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ersidyandhi 

(2018) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan 

variabel, metode dan subyek penelitian. Jika penelitian 

Ersidyandhi mengunakan variabel perilaku prososial, 

mengguanakan metode kualitatif deskriptif, dan subyek 

penelitiannya mahasiswa aktivis dan mahasiswa non aktivis 

di Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknik. Tetapi dalam 

penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel 

bystander effect, penalaran moral dan perilaku prososial, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantiataif dan subyek penelitian ini adalah mahasiswa prodi 

Keperawatan Universitas Poltekkes Tanjung Karang. 

4. Hasil penelitian Hanana (2015) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hanana (2015) 

berjudul ―pengaruh self estem dan kecerdasan emosi 

terhadap perilaku prososial pada santri pondok pesantren 

Darul Rahman Jakarta‖. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Hanana (2015) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

populasi santri di pondok pesantren Daarul Rahman Jakarta 

kelas satu sampai kelas lima, sebanyak 503 orang. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 200 santri. Pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik probability sampling. 

Instrumen dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari 

skala perilaku prososial dan self-esteem, yaitu prosocial 

tendencies measurement dan the school short-form 

coopersmith self-esteem inventor. Sedangkan skala pada 

kecerdasan emosi dikembangkan sendiri oleh peneliti 

berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosi dari Golemen. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hanana 

(2015) dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel 

bebasnya. Jika penelitian yang dilakukan oleh Hanana 

menggunakan variabel bebas self estem dan kecerdasan 

emosi, tetapi dalam penelitian ini menggunakan variabel 

bebas bystander effect dan penalaran moral, kemudian 

perbedaan yang kedua terletak pada subyek dan lokasi 

penelituan, jika penelitian Hanana menggunakan santri 

pondok pesantren Daarul Rahman Jakarta, melainkan dalam 

peneltian ini menggunakan subyek mahasiswa dan lokasi 

penelitiannya di prodi Keperawatan Universitas Poltekkes 

Tanjung Karang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Prososial 

 

1. Pengertian Perilaku Prososial 

 Menurut Eisenberg dan Mussen (1989) perilaku 

prososial adalah tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk 

membantu atau menguntungkan orang lain atau sekelompok 

orang. Perilaku prososial ini dilakukan secara sukarela bukan 

merupakan sebuah paksaan meskipun tindakan prososial ini 

memiliki konsekuensi positif bagi orang lain. Perilaku prososial 

ini meliputi berbagi sesuatu dengan orang lain, menunjukkan 

kesediaan untuk bekerja sama, membantu, dan menghibur 

seseorang dalam kesusahan. 

 Perilaku prososial menurut Baron dan Byrne (2005) 

merupakan suatu perilaku dimana individu memberikan suatu 

pertolongan ke individu lain atau menyediakan sebuah 

keuntungan untuk meringankan beban orang lain secara langsung 

dan mungkin, tindakan tersebut mengandung sebuah resiko bagi 

individu yang memberikan pertolongan. individu yang 

mempunyai perilaku prososial atau tolong menolong akan 

menawarkan bantuan ke orang lain tanpa melihat apakah individu 

tersebut mengenalnya atau tidak. Padahal jika individu tersebut 

hanya memikirkan dirinya sendiri, individu akan lebih mudah 

mengurusnya.  

 Menurut Baron dan Byrne (2005) tindakan prososial 

selalu berkolaborasi dengan melibatkan sedikit pengorbanan 

pribadi untuk memberikan pertolongan dan diwaktu yang sama 

akan memperoleh sebuah kepuasan diri, karena melakukannya. 

Kolaborasi dari pengorbanan dan kepuasan diri terjadi pada 

tingkatan yang relatif rendah dan aman, maupun sesuatu yang 

rumit dan berbahaya. Perilaku prososial merupakan salah satu 

bentuk perilaku yang muncul dalam kehidupan sosial di 

masyarakat, sehingga perilaku prososial adalah sebuah perbuatan 

yang dilakukan atau direncanakan untuk membantu orang lain 

tanpa harus memperdulikan motif-motif si penolong. Tindakan 
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menolong sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan sendiri tanpa 

mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Tindakan prososial lebih  

menuntut pada pengorbanan dari sipelaku dan bersifat sukarela 

atau lebih ditunjukan untuk menguntungkan orang lain dari pada 

untuk mendapatkan imbalan materi maupun sosial. 

 Wiliam (1981) membatasi perilaku prososial secara 

lebih rinci yaitu untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis 

penerima bantuan dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik, 

secara material maupun psikologis. Menurut pendapat Wiliam 

diatas tujuan dari perilaku prososial yaitu untuk diri sendiri dan 

orang lain. Tujuan untuk diri sendiri lebih ditekankan untuk 

memperoleh penghargaan seperti perasaan kebahagian, 

kesenangan dan kepuasan. Karena dapat menolong orang lain dan 

merasa terbebas dari perasaan bersalah, tujuan untuk orang yang 

ditolong adalah untuk memenuhi kubutuhan dan keinginannya 

(Dayakisni & Hudaniah, 2009). Brigham 2001 sosial psychology 

 Brigham (2001) menyatakan bahwa perilaku prososial 

mempunyai maksud untuk menyokong kesejahteraan orang lain. 

Perilaku prososial melibatkan pengorbanan pribadi untuk 

memberikan pertolongan dan memperoleh kepuasan pribadi 

karena melakukannya (Dayakisni & Hudaniah, 2009). 

 Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat 

diambil sebuah kesimpulan bahwa perilaku prososial adalah 

sebuah bentuk pertolongan yang diberikan pada orang lain yang 

dapat memberikan keuntungan positif pada orang lain. Perilaku 

prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki 

intensif untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi lebih 

baik lagi dan dapat meringkan beban orang lain. 

2. Aspek-Aspek Perilaku Prososial 

 Aspek-aspek perilaku prososial yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada teori Eisenberg dan Mussen, Aspek 

dalam teori Eisenberg dan Mussen (1989) terdiri atas alturisme, 

kepatuhan, emosional, publik, anonim dan dire. 

a. Altruisme 

 Alturisme didefinisikan sebagai perilaku sukarela 

untuk menolong orang lain, didasarkan motivasi utama yaitu 

adanya kebutuhan untuk menolong dan kepentingan untuk 
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mensejahterahkan orang lain, yang selalu diikuti dengan 

respon simpati dan norma internal atau prinsip yang konsisten 

untuk menolong orang lain.  

b. Kepatuhan 

 Kepatuhan didefinisikan sebagai permintaan 

menolong orang lain karna adanya permintaan verbal dan non-

verbal. Perilaku prososial ini lebih sering dilakukan secara 

spontan.  

c. Emosional 

 Emotional didefinisikan kecendrungan menolong 

orang lain atas dasar situasi emosional yang tinggi. Seperti 

misalnya remaja yang tangannya terluka, kemudian dia 

menangis dan mengeluarkan darah akan lebih menggugah 

emosi dari pada mereka yang tangannya terluka tetapi tidak 

menunjukan respon apapun.  

d. Publik 

 Perilaku prososial yang dilakukan didepan orang 

lain yang dimotivasi dengan keinginan untuk mendapatkan 

penerimaan dan penghormatan dari orang lain. 

e. Anonim 

 Perilaku prososial anonim didefinisikan sebagai 

tindakan menolong yang ditunjukan tanpa diketahui oleh 

orang yang telah diberikan pertolongan. 

f. Dire 

 Perilaku prososial dire perilaku menolong yang 

ditunjukan seseorang diantara situasi kritis atau keadaan 

darurat. 

 Eisenberg dan Mussen (1989) mengatakan bahwa 

perilaku prososial mencangkup tindakan-tindakan seperti: 

a. Berbagi 

 Perilaku individu untuk memberi atau menerima 

suatu barang, ilmu pengetahuan, rasa kasih sayang, dan lain 

sebagainya. Pemberian tersebut bersifat material maupun non-

materil yang dapat berikan dalam berbagai situasi dan kondisi.    

b. Kerjasama  

 Suatu kondisi dimana individu saling bekerjasama 

dengan individu yang lainnya, demi tercapainya suatu tujuan 
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bersama. Berkerjasama biasanya saling menguntungkan, 

saling tolong-menolong, saling memberi, dan menyenangkan 

satu sama lain.   

c. Menyumbang 

 Tindakan individu untuk meringkankan beban orang 

lain dengan melakukan rasa kemanusiaan untuk memberikan 

sebagian hartanya secara sukarela kepada orang yang 

membutuhkan.  

d. Membantu 

 Tindakan sukarela individu tanpa memperdulikan 

keuntungan maupun kerugian dari tindakan memberi bantuan 

atau menolong dan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari 

orang yang ditolong. Menolong orang sedang mengalami 

kesulitan dapat berupa moril maupun materil.   

e. Bertindak Jujur 

 Perilaku individu yang ditunjukan dengan perkataan 

dan perbuatan yang sesuai dengan keadaan dan tidak 

menambahkan atau mengurangi kenyataan yang ada, perilaku 

jujur juga termasuk tidak berbuat curang kepada orang lain 

(Eisenberg & Mussen, 1989). 

 Ada tiga indikator yang menjadikan tindakan perilaku 

prososial menurut Staub (1978) yaitu: 

a. Tindakan itu berakhir pada dirinya sendiri dan tindakan 

tersebut tidak menuntut keuntungan pada pihak pelaku 

prososial. 

b. Tindakan tersebut dilahirkan secara sukarela.  

c. Tindakan tersebut menghasilkan kebaikan.   

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aspek-aspek dalam perilaku prososial meliputi 

alturisme, kepatuhan, emosional, publik, anonim dan dire. 

kemudian ada tiga indikator yang menjadikan tindakan 

perilaku prososial. Menurut Staub, Tindakan itu berakhir pada 

dirinya sendiri dan tindakan tersebut tidak menuntut 

keuntungan pada pihak pelaku prososial, Tindakan tersebut 

dilahirkan secara sukarela, Tindakan tersebut menghasilkan 

kebaikan. 
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3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prososial 

 Menurut Sarwono dan Meinarno (2007) terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi perilaku prososial, yaitu faktor 

situasional dan faktor internal. Kedua faktor tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Faktor situasional 

 Setiap tindakan seseorang pastilah disesuaikan 

dengan situasi individu berada. Tidak mungkin seseorang 

akan menggunakan pakaian tidur untuk pergi ke kantornya, 

pasti pakaian yang individu gunakan akan menyesuaikan 

dengan pakaian yang semestinya. Karena individu dituntut 

untuk berpenampilan rapih dan professional di kantor. 

Perilaku prososial pun dipengaruhi oleh berbagai situasi yaitu; 

1) Bystander 

 ketika seseorang dihadapkan pada situasi 

darurat, orang-orang berada di sekitar kejadian 

mempunyai peran yang sangat besar dalam 

mempengaruhi keputusan individu untuk menolong atau 

tidak. Manakala orang lain disekitar individu banyak 

yang bergerak untuk menolong, maka individu akan 

bergerak untuk memutuskan untuk membantu. Begitu 

pula sebaliknya, jika orang disekitar individu diam saja, 

ada semacam keraguan atau penolakan pada diri individu 

untuk membantu. Faktor ini sering disebut dengan efek 

penonton (bystander effect). Jika Individu dihadapkan 

dengan situasi sendirian menyaksikan orang lain 

mengalami kesulitan, maka individu tersebut mempunyai 

tanggung jawab penuh untuk memberikan reaksi terhadap 

situasi tersebut. 

2) Daya Tarik 

 Wanita yang berpenampilan menarik akan lebih 

banyak menerima bantuan dari orang lain dibandingkan 

dengan wanita yang kurang menarik. Orang kaya lebih 

sering mendapatkan kemudahan dari orang lain 

dibandingkan dengan orang yang tidak mampu. Daya 

tarik ini dapat berupa penampilan fisik, status sosial, 

jabatan, dan sejenisnya. Sejumlah penelitian menunjukan, 



20 

orang-orang dengan daya tarik lebih ini cenderung 

memiliki daya tarik. 

3) Atribusi terhadap korban 

 Adanya asumsi bahwa ketidak beruntungan 

korban adalah diluar kendali korban menjadi motivasi 

seseorang untuk memberikan bantuan pada orang lain. 

Anggapan seseorang bahwa musibah yang tidak 

direncakan akan lebih mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan membantu orang yang terkena 

musibah. Atribusi terhadap korban yang memang terlihat 

sangat membutuhkan pertolongan menggerakkan 

pemerhati untuk membantu. Atribusi demikian dapat 

diperkuat dengan bantuan media cetak maupun 

elektronik. 

4) Ada model 

 Seseorang akan terdorong untuk melakukan 

tindakan perilaku prososial jika ada orang lain yang 

sudah melakukan tindakan tersebut. Karena, Adanya 

model dalam tingkah laku prososial dapat mendorong 

seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain 

5) Desakan waktu 

 Orang yang sibuk atau tergesa-gesa cenderung 

tidak menolong. Sedangkan orang yang mempunyai 

waktu luang atau tidak tergesa-gesa kemungkinan untuk 

memberikan pertolongan kepada orang yang sedang 

membutuhkan pertolongan. 

6) Sifat kebutuhan korban 

 Kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh 

kejelasan bahwa korban benar benar membutuhkan 

pertolongan, korban memang layak mendapatkan 

bantuan yang dibutuhkan, bukanlah tanggung jawab 

korban sehingga ia memerlukan bantuan dari orang lain.  

b. Faktor Internal 

 Keputusan untuk bertindak secara prososial juga 

dipengaruhi oleh faktor internal. Dengan kata lain, terdapat 

faktor-faktor di dalam diri individu yang mempengaruhi 

keputusannya untuk menempatkan diri untuk melakukan 
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tindakan perilaku prososial. Beberapa faktor internal yang 

mempengaruhi perilaku prososial adalah suasana hati, sifat, 

jenis kelamin, tempat tinggal, dan pola asuh.  

1) Suasana Hati 

 Emosi positif secara umum meningkatkan tingkah 

laku menolong. Namun, jika situasinya tidak jelas, maka 

orang yang sedang bahagia cenderung untuk 

mengamsusikan bahwa tidak ada keadaan darurat sehingga 

tidak menolong. Pada emosi negatif, seseorang yang sedih 

mempunyai kemungkinan menolong yang lebih kecil.  

2) Sifat 

 Orang yang cenderung mempunyai sifat pemaaf, 

akan mempunyai kecenderungan mudah menolong. Orang 

yang memiliki pemantauan diri yang tinggi juga cenderung 

lebih penolong. Karena dengan menjadi penolong individu 

akan memperoleh penghargaan sosial yang lebih tinggi.  

3) Jenis Kelamin 

 Peranan gender terhadap individu untuk menolong 

sangat dipengaruhi situasi dan bentuk pertolongan yang 

dibutuhkan. Brigham (2001) menjelaskan laki-laki 

cenderung lebih mau menolong seseorang pada berbagai 

situasi. Sedangkan, perempuan cenderung lebih banyak 

menerima pertolongan. 

4) Tempat Tinggal 

 Sudah menjadi rahasia umum jika individu yang 

tingal didaerah pedesaan cenderung lebih suka menolong 

dari pada yang tinggal didaerah perkotaan. Dikarenakan 

orang yang tinggal diperkotaan lebih selektif dalam 

menolong dan terlalu sibuk, sehingga kurang peduli 

dengan kesulitan orang lain karena sudah overload dengan 

beban tugasnya sehari-hari. 

5) Pola Asuh 

 Pola asuh orangtua secara signifikan memfasilitasi 

adanya kecenderungan anak untuk tumbuh menjadi 

seorang yang mau menolong. 
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 Dayakisni dan Hudaniah (2009) berpendapat bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial, yaitu: 

a. Self-gain 

 Harapan seseorang untuk memperoleh atau 

menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin 

mendapatkan pengakuan, penghargaan, pujian, atau takut 

dikucilkan. 

b. Personal value dan norm 

 Adanya nilai-nilai dan norma yang 

diinternalisasikan oleh individu selama bersosialisasi dan 

sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan 

tindakan prososial, misalnya seperti berkewajiban 

menegakan kebenaran dan keadilan serta adanya norma 

timbal balik. 

c. Empati 

 Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan 

perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan empati 

ini sangat erat kaitannya dengan pengambilalihan peran 

(Dayakisni & Hudaniah, 2009).  

 Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku prososial dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu faktor situasional dan faktor dari dalam diri. 

Faktor situasional meliputi bystander, daya tarik, atribusi 

terhadap korban, ada model, desakan waktu, sifat kebutuhan 

korban. Sedangkan faktor dari dalam diri adalah suasana hati, 

sifat, jenis kelamin, tempat tinggal dan pola asuh Sarwono dan 

Meinarno (2007). Kemudian ada faktor lain yang dikemukakan 

oleh Dayakisni dan Hudaniah (2009) yaitu faktor self gain, 

personal value dan norma, empati.  

 

4. Konsep Perilaku Prososial Dalam Islam 

 Menurut Rahman (2014) Islam mengartikan perilaku 

prososial adalah sebuah perilaku yang mulia. Karena, sejatinya 



23 

Islam hadir memang demi kesejahteraan alam semesta atau 

rahmatallil „alamin.  

                  

 Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS Al-Anbiya [21]: 

107). 

 Menurut Tafsir Mufradat (Suma, 2016) Kata rahmah 

dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yaitu berhubungan dengan kata 

rahim, yakni rahim perempuan. Allah adalah Al-Raḥmān yang 

menamai rahim dari namaNya. Ini adalah wujud pemuliaan Allah 

terhadap rahim (setiap anggota keluarga). Barangsiapa yang 

menyambung silaturahim, berbuat baik kepada keluarganya, maka 

dia berarti terhubung dengan rahmat Allah. Demikian pula 

sebaliknya, jika seseorang memutus silaturahim, tidak berbuat 

baik pada keluarganya, berarti dia telah terputus dan jauh dari 

rahmat. Hadis ini juga menjadi isyarah bagi mukmin untuk 

berakhlak dengan akhlak Allah melalui sikap penuh kasih, 

khususnya terhadap keluarga. (Zainiyah, 2014) 

 Kualitas dalam melakukan perilaku prososial salah 

satunya ditentukan oleh sejauh mana perilaku prososial tersebut 

berisiko. Jika, semakin tinggi risiko yang diterima dalam 

melakukan perbuatan prososial maka perilaku menolongnya akan 

semakin berkualitas. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa tingkat 

kecintaan kita pada apa yang kita berikan pada orang lain 

merupakan sebuah ukuran mengenai apakah perilaku menolong 

kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih atau tidak.  
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 Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya (Al-Imran [3]: 92). 

 

                          

           

 Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya (Al-Maidah [5]: 2). 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang 

diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan 

bukan dalam hal keburukan. Tolong menolong memang telah 

menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dari ajaran 

islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu 

dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Faturohman bahwa setinggi apapun 

kemandirian seseorang pada saat tertentu dia akan membutuhkan 

orang lain juga (Faturochman, 2006). 

 Rasulullah  SAW. menegaskan pula dalam hadis 

riwayat Imam Bukhari dan Muslim R.A. 

ِب ِّ َصلَّى َعْن َأِب ََحَْزَة أََنْس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللُ َعْنُو، َخاِدُم َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعِن النَّ 
بُّ لِنَ ْفِسو ]رواه البخاري بَّ أَلِخْيِو َما ُيُِ [ومسلم اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل : اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ُيُِ  

 Artinya: Dari Anas r.a. berkata bahwa Nabi saw. 

bersabda: Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu 

sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai 

dirinya sendiri. (riwayat Imam Bukhari dan Muslim r.a). 
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B. Bystander Effect 

1. Pengertian Bystander Effect 

 Bystander effect adalah fenomena sosial di bidang 

psikologi dimana semakin besar jumlah orang yang ada di sebuah 

tempat kejadian, akan semakin kecil kemungkinan orang-orang 

tersebut membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi 

darurat di tempat kejadian itu (Sarwono & Meinarno, 2007). 

Secara harfiah, bystander adalah isitilah psikologi yang berarti 

menonton dalam suatu kondisi. Menurut Cherry (2020) 

menyatakan bahwa bystander effect merupakan penurunan 

intensitas perilaku menolong dalam situasi yang  membutuhkan 

pertolongan yang disebabkan karena terdapat banyak individu 

lain yang berada dalam situasi tersebut. Menurut Sarwono dan 

Meinarno (2007) bystander effect adalah orang-orang yang 

berada di sekitar tempat kejadian dan mempunyai peran aktif 

dalam mempengaruhi seseorang untuk memutuskan antara 

menolong atau membiarkan saja. Bystander effect merupakan 

orang-orang yang berada disituasi hanya memilih untuk menjadi 

pemerhati, menyaksikan bahaya yang terjadi, tapi tidak 

melakukan tindakan apapun untuk membantu atau menghentikan 

kejadian yang dialami oleh seseorang (Darley & Latané, 1968). 

 Bystander effect umumnya dianggap sebagai fenomena 

empiris dari Psikologi Sosial (Darley & Latané, 1968). Bystander 

effect terjadi pada seseorang yang menghadapi situasi manusia 

lain dalam kesulitan, tetapi hanya memerhatikan dan tidak 

berbuat apa-apa untuk membantunya karena beranggapan ada 

orang lain yang juga hadir dan bersedia menolong orang yang 

sedang kesulitan tersebut. Penelitian tentang bystander effect ini 

telah dimanipulasi oleh kehadiran orang lain dan konsisten akan 

bertahan dari zaman ke zaman. Bystander effect telah secara jelas 

menunjukkan bahwa kehadiran orang lain dapat menghambat 

perilaku membantu. 

 Penelitian tentang bystander-effect telah dilakukan oleh 

banyak peneliti sejak tahun 1960an sampai sekarang. Penelitian 

yang dirintis oleh Bill Latane dan John Darley ini telah menjadi 

klasik dan dipandang sebagai penelitian yang paling inovatif dan 

berpengaruh dalam sejarah psikologi sosial (Levine, 2012). 
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Penelitian mereka tentang bystander-effect melengkapi penelitien 

eksperimental tentang pengaruh sosial (social influence) setelah 

Solomon Asch dan Stanley Milgram, secara berturut-turut, 

meneliti tentang pengaruh mayoritas dan kepatuhan (Krueger & 

Massey, 2009). Penelitian Bill Latane dan John Darley hendak 

memaparkan paradigma penelitian bystander-effect, proses 

terjadinya bystander effect, adanya bystander-effect yang positif, 

dan beberapa penelitian kontemporer tentang bystander-effect. 

 Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa bystander effect adalah situasi atau keadaan 

dimana orang hanya menjadi pengamat, tidak melakukan apapun 

untuk membantu atau menolong, dalam keadaan darurat individu 

lebih cenderung cepat memberikan respon apabila individu 

tersebut sedang sendirian dari pada dalam keadaan yang ramai, 

karena mereka beranggapan bahwa orang lain juga melihat situasi 

tersebut, semakin banyak orang yang hadir, maka semakin kecil 

orang benar-benar memberikan pertolongan. 

2. Proses Terjadinya Bystander Effect 

 Latané dan Darley (1970) menggambarkan lima proses 

terjadinya bystander effect yaitu : 

a. Keadaan darurat 

b. Menangkap perhatian individu 

c. Mengevaluasi keadaan darurat 

d. Memutuskan tanggung jawab dan kepercayaan akan 

kompetensi 

e. Membuat keputusan untuk membantu atau tidak. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima 

proses terjadinya bystander effect yaitu keadaan darurat, 

menangkap perhatian individu, mengevaluasi keadaan darurat, 

memutuskan tanggung jawab dan kepercayaan akan kompetensi, 

dan yang terakhir yaitu memnuat keputusan untuk membantu 

atau tidak. 

3. Karakteristik Darurat Yang Mempengaruhi Bystander Effect   

      Menurut Latané dan Darley (1970), ada lima 

karakteristik darurat yang memengaruhi bystander effect, yaitu :  

a. Situasi genting tersebut mengandung ancaman terhadap 

bahaya atau membahayakan. 
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b. Situasi genting tersebut tidak biasa dan jarang.  

c. Sindakan yang dibutuhkan pada situasi tersebut berbeda 

antara situasi yang satu dengan situasi yang lain. 

d. Situasi genting tersebut tidak dapat diprediksi. 

e. Situasi genting tersebut memerlukan tindakan segera. 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  karakter 

darurat yang mempengaruhi bystander effect adalah situasi 

genting tersebut mengandung ancaman terhadap bahaya atau 

membahayakan, situasi genting tersebut tidak biasa dan jarang, 

tindakan yang dibutuhkan pada situasi tersebut berbeda antara 

situasi yang satu dengan situasi yang lain, situasi genting tersebut 

tidak dapat diprediksi, dan situasi genting tersebut memerlukan 

tindakan segera. 

4. Aspek-Aspek Bystander Effect 

Aspek-aspek bystander effect menurut Sarwono dan Meinarno 

(2007) yaitu  

a. Pengaruh Sosial 

 Pengaruh dari orang-orang sekitar yang dijadikan 

sebagai patokan dalam melakukan sebuah tindakan untuk ikut 

campur atau membiarkan saja, seseorang akan ikut campur 

jika orang lain ikut campur. 

b. Hambatan Bystander 

 Hambatan Bystander yaitu merasa dirinya dinilai 

oleh orang lain dan risiko membuat malu diri sendiri karena 

tindakannya ikut campur yang kurang tepat akan 

menghambat orang lain untuk ikut campur. 

c. Penyebaran Tanggung Jawab 

 Membuat tanggung jawab untuk ikut campur 

menjadi terbagi karena hadirnya orang lain. 

 Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek bystander effect adalah pengaruh sosial, hambatan 

bystander, dan penyebaran tanggung jawab. 

 

C. Penalaran Moral 

1. Pengertian Penalaran Moral 

 Kohlberg (1995) mendefinisikan penalaran moral 

sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian 
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terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan 

suatu tindakan. Hal ini menunjukan bahwa sesuatu perbuatan 

yang akan dilakukan oleh individu berasal dari sebuah pemikiran-

pemikiran yang bersumber atas penilaian-penilaian yang 

mendasar, tentang nilai, norma sosial, serta kewajiban individu 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Farkhan Basyirudin bahwa penalaran moral merupakan sebuah 

pertimbangan individu mengenai perbuatan yang baik dan buruk 

dalam melakukan sebuah tindakan untuk memperkuat aturan, 

norma atau nilai etis yang dianut dan diterapkan dalam berbagai 

situasi di lingkungan masyarakat yang melibatkan proses 

berpikir. Menurut Farkhan, segala proses penalaran moral akan 

selalu melibatkan dan menggunakan proses kognitif, karena 

penalaran moral ini mengacu pada bagaimana individu berfikir 

mengenai moral (Lathifa, 2015). 

 Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur 

bukan isi. Kolhberg lebih menekankan pada alasan yang menjadi 

dasar seseorang bisa melakukan suatu tindakan. Alasan-alasan 

mengapa seseorang bisa melakukan suatu tindakan tersebut oleh 

Kohlberg disebut sebagai penalaran moral. Penalaran moral 

selanjutnya menjadi sebuah indikator dari tingkatan atau tahap 

kematangan moral (Kohlberg, 1995). 

 Perilaku moral akan begitu sempit jika hanya dibatasi 

pada perilaku moral yang dapat dilihat saja. Perilaku moral 

meliputi hal-hal yang dapat dilihat dalam bentuk tindakan moral 

dan hal-hal yang tidak dapat dilihat. Penalaran moral untuk 

membuat suatu keputusan dalam melakukan suatu tindakan moral 

adalah perilaku moral yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat 

ditelusuri dan dapat diukur (Ilham, 2012). 

 Ditinjau dari sisi lain, Gilligan (1976) mengemukakan 

bahwa tindakan moral adalah tingkah laku menghindari rasa malu 

dan rasa bersalah. Selanjutnya Gilligan (1976) menyatakan 

bahwa perkembangan moral anak kecil ke orang dewasa adalah 

perubahan dari tahap menghindari rasa malu menuju menghindari 

rasa bersalah. 

 Penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat 

rasional. Keputusan moral bukanlah soal perasaan atau nilai, 
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melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap 

keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang 

bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu 

sambil  dengan mempertimbangkan segala macam tuntutan, hak, 

kewajiban, dan keterlibatan setiap pribadi terhadap suatu yang 

baik dan adil. Kesemuanya merupakan tindakan kognitif, usia 

menentukan bagaimana penalaran tersebut dilakukan. Tingkat 

pemikiran moral orang dewasa sudah lebih matang dibandingkan 

dengan anak remaja. Usia dewasa sudah mengenal konsep-

konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, 

kedisiplinan dan sebagainya. Walaupun orang dewasa tidak 

selalu mengikuti perinsip-prinsip moralitas mereka sendiri, 

namun riset menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut 

menggambarkan keyakinan yang sebenarnya dari pemikiran 

moral (Al-Mighwar, 2006). 

 Penalaran moral menurut Santrock (2012) merupakan 

suatu perilaku yang tidak selalu sama antara individu satu dengan 

individu yang lain. Hal ini mengindikasikan adanya 

perkembangan moral seseorang. Perkembangan moral adalah 

perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi 

mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam 

interaksinya dengan orang lain. Perkembangan penalaran moral 

menentukan bagaimana seorang individu menilai dunia luarnya, 

perkembangan penalaran moral membedakan antara anak kecil, 

remaja dan orang dewasa dalam hal penilaian baik dan buruknya 

suatu perilaku. 

 Setiono (2009) menyatakan penalaran moral sebagai 

salah satu aspek kehidupan yang jelas mempengaruhi aspek-

aspek kehidupan yang lainnya. Salah satunya adalah aspek 

lingkungan sosial yang memberikan sikap penerimaan yang akan 

menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengalami 

konsekuensi dari perilakunya, sehingga dapat membangun suatu 

keyakinan dalam membuat keputusan yang mandiri, 

memperbesar rasa percaya diri dan rasa percaya pada orang lain 

disekitarnya. 

 Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa penalaran moral merupakan suatu bentuk penilaian 
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mendasar mengenai baik buruknya suatu hal menyangkut 

berbagai aturan, hak, serta kewajiban yang mengikat pada setiap 

individu.  

2. Komponen Penalaran Moral 

 Kurtines, Gewirtz dan Soelaeman (1992) menyebutkan 

ada empat macam komponen pokok utama dalam penalaran 

moral. Adapun empat macam komponen utama penalaran moral 

sebagai berikut: 

a. Menginterprestasikan situasi dan mengidentifikasi 

permasalahan moral (mencakup empati, berbicara selaras 

dengan perannya, memperkirakan bagaimana masing-masing 

pelaku dalam suatu situasi tertentu terpengaruh oleh berbagai 

tindakan tertentu). 

b. Memperkirakan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

seseorang, merumuskan suatu rencana tindakan yang tertuju 

kepada suatu standar moral atau suatu ide tertentu (mencakup 

konsep kewajaran dan keadilan, mempertimbangkan moral, 

penerapan nilai moral sosial). 

c. Mengevaluasi berbagai perangkat tindakan yang berkaitan 

dengan bagaimana caranya orang memberikan penilaian 

secara aktual dan dilakukan seseorang (mencakup proses 

pengambilan keputusan, model integritas nilai, perilaku 

pertahankan diri). 

d. Melaksanakan serta mengaplikasikan rencana tindakan yang 

berbobot moral atau apa yang hendak dilakukan (mencakup 

ego-strength dan proses pengaturan diri). 

 Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan 

menurut Kurtines et al (1992) terdapat empat macam 

komponen pokok utama dalam penalaran moral, yaitu 

menginterprestasikan situasi dan mengidentifikasi 

permasalahan moral, memperkirakan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh seseorang, mengevaluasi berbagai perangkat 

tindakan, dan melaksanakan serta mengaplikasikan rencana 

tindakan yang berbobot moral. 

3. Indikator Penalaan Moral 

 Adapun indikator tahap-tahap perkembangan penalaran 

moral menurut Kohlberg (1995) adalah sebagai berikut: 
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a. Tingkat Pra-Konvensional (usia 0 – 13 tahun) 

 Penalaran pra-konvensional adalah tingkatan 

terendah dalam perkembangan penalaran moral Kohlberg. 

Pada tingkatan pra-konvensional individu tidak menunjukkan 

adanya internalisasi nilai- nilai penalaran moral yang 

dikendalikan oleh hadiah atau reward dan hukuman 

eksternal. Tingkat ini dibagi dua tahap : 

Tahap 1. Orientasi hukuman dan kepatuhan (punishment and 

obedience orientation) adalah tahap pertama dalam teori 

perkembangan  moral Kohlberg. Akibat fisik dari suatu 

perbuatan yang dilakukan menentukan baik buruknya 

perbuatan itu tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi 

dari akibat perbuatan tersebut. Anak pada tahap ini 

menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa 

mempersoalkannya. Baik buruknya perbuatan dinilai sebagai 

hal yang berharga dalam dirinya sendiri dan bukan karena 

rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi tetapi 

dikarenakan adanya hukuman dan otoritas.  

Tahap 2. Individualisme dan tujuan (individualism and 

purpose) adalah tahap kedua dari teori perkembangan moral 

Kohlberg. Pada tahap ini anak beranggapan bahwa perbuatan 

yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat 

untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Anak sudah lebih 

menyadari tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi dan 

keinginan-keinginan, serta bertindak demi orang lain tetapi 

dengan mengharapkan suatu balasan. Hubungan antar 

manusia kadang-kadang ditandai relasi timbal balik. 

b. Tingkat Konvensional (usia 13 - 18 tahun) 

 Penalaran konvensional adalah tingkatan kedua, atau 

menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada 

tingkatan ini, individu mematuhi beberapa standar tertentu, 

tetapi standar tersebut merupakan standar orang lain, 

misalnya, orang tua atau hukum yang berlaku dimasyarakat. 
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Pada tahap ini ada dua sub-tingkat, pertama, misalnya, 

seseorang dikenal sebagai ’’The good boy/nice girl’’, dimana 

moralitasnya berdasarkan pada mendapatkan pujian dan 

menghindari celaan orang lain dari kelompoknya. Dengan 

kata lain, orang akan memutuskan mencuri, atau tidak, obat 

tersebut tergantung pada apakah dia percaya bahwa teman-

temannya akan berfikir sama dengan dirinya. Pada subtingkat 

yang kedua, disebut dengan ‖law and order‖, yaitu perilaku 

moral merupakan bentuk dari kepatuhan dari figur otoritas 

dan keberadaan tatanan sosial. Tatanan sosial mengacu pada 

fungsi budaya dan masyarakat, aturan dan standar yang 

dipegang oleh anggota masyarakat. Hukum bisanya dipatuhi 

tanpa sanggahan dan mengabaikan situasi serta dianggap 

sebagai mekanisme untuk menjaga tatanan sosial. Individu 

yang beroperasi pada tingkatan moral ini tidak mencuri karena 

mencuri merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pada 

tahapan ini sikap individu cenderung konformis terhadap 

harapan pribadi dan tata tertib sosial. Bahkan, individu sangat 

loyal dan aktif mempertahankan, mendukung, dan 

membenarkan seluruh tata tertib itu serta mengidentifikasikan 

diri dengan orang lain atau kelompok yang terlibat. 

 

Tingkat ini terdiri dari dua tahap : 

Tahap 3. Norma interpersonal adalah tahap ketiga dari teori 

perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini individu 

menganggap rasa percaya, rasa sayang, dan kesetiaan terhadap 

orang lain sebagai dasar untuk melakukan penilaian moral. 

Anak- anak dan remaja pada tahap ini seringkali mengambil 

standar moral orang tua mereka, hal ini dilakukan karena 

mereka ingin orang tua mereka menganggap mereka sebagai 

anak yang baik. 

Tahap 4. Moralitas system sosial  adalah tahap keempat dari 

teori perkembangan Kohlberg. Pada tahap ini penilaian moral 

didasarkan pada pemahaman terhadap aturan, hukum, 

keadilan, dan tugas sosial. Sebagai contoh, remaja dapat 
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mengatakan bahwa supaya suatu komunitas dapat bekerja 

secara efektif, maka komunitas tersebut perlu dilindungi 

oleh hukum yang ditaati seluruh anggota komunitas. 

c. Tingkat Post-Konvensional (usia 18 tahun-dewasa akhir) 

 Penalaran Post-Konvensional adalah tingkatan 

tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada 

tingkatan ini seseorang lebih memperhatikan komitmen pada 

prinsip yang lebih tinggi dari perilaku yang dituntun oleh 

aturan sosial. Dengan kata lain seseorang menentukan 

perilakunya tidak atas dasar pamrih tetapi lebih pada prinsip 

moral internal individu. Sebagai contoh para pahlawan 

kemerdekaan yang disiksa dipenjara karena pembangkangan 

terhadap penjajah, tetapi mereka tetap pada pendirian mereka 

untuk memerdekakan negara. Pada tingkat ini terdapat usaha 

yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

moral yang memiliki keabsahan serta dapat diterapkan 

terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegangan 

pada prinsip moral yang universal, yang tidak terkait dengan 

aturan- aturan setempat atau seluruh masyarakat. 

Tahap 5. Kesejahteraan sosial, tahap ini mengacu pada tahap 

5 tingkat pascakonvensional. Nilai dan hukum sifatnya 

relatif, maka seseorang cenderung akan menyesuaikan 

standard yang dimilikinya berdasarkan standard yang ada 

dalam kelompok sehingga terwujud kesejahteraan sosial bagi 

banyak orang. Hal ini ditandai dengan adanya tindakan baik 

yang dilakukan kepada orang lain sehingga secara langsung 

maupun tidak langsung kebaikan juga akan datang 

kepadanya. 

Tahap 6. Prinsip etis universal  adalah tahap keenam dan 

tahap tertinggi dari teori perkembangan Kohlberg. Pada tahap 

ini seseorang sudah membentuk standar moral yang 

didasarkan pada hak manusia secara universal. Ketika 

dihadapkan pada suatu konflik antara hukum dan kata hati, 
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seseorang akan mengikuti kata hatinya, walaupun keputusan 

ini dapat memunculkan resiko pada dirinya. (Santrock, 2007). 

 

D. Dinamika Hubungan Bystander Effect Dan Penalaran Moral 

Dengan Perilaku Prososial Pada Mahasiswa 

 Perilaku prososial menurut Baron dan Byrne (2005) 

merupakan suatu tindakan menolong orang lain tanpa harus 

menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang 

melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan 

suatu resiko bagi orang yang menolong. Seseorang yang 

mempunyai perilaku prososial akan melakukan tindakan kecil 

dengan menawarkan pertolongan kepada orang yang dikenalnya 

padahal sebenarnya akan lebih mudah jika individu hanya 

mengurus diri mereka sendiri. Tindakan perilaku prososial selalu 

melibatkan perpaduan dari sedikit pengorbanan pribadi untuk 

memberikan pertolongan dan pada saat yang sama memperoleh 

sejumlah kepuasan pribadi, karena melakukannya. Perpaduan dari 

pengorbanan dan kepuasan ini terjadi baik pada tingkatan yang 

relatif rendah dan aman, maupun sesuatu yang rumit dan 

berbahaya. 

 Perilaku prososial merupakan salah satu bentuk perilaku 

yang muncul dalam kontak sosial, sehingga perilaku prososial 

adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk 

menolong orang lain tanpa harus memperdulikan motif-motif si 

penolong. Tindakan menolong sepenuhnya dimotivasi oleh 

kepentingan sendiri tanpa mengharapkan sesuatu untuk dirinya. 

Tindakan prososial lebih  menuntut pada pengorbanan dari si 

pelaku dan bersifat sukarela atau lebih ditunjukan untuk 

menguntungkan orang lain dari pada untuk mendapatkan imbalan 

materi maupun sosial. (Asih & Pratiwi, 2012). 

 Menurut Sarwono dan Meinarno (2007) menjelaskan 

ada dua faktor yang menjadi faktor perilaku prososial, yaitu faktor 

situasional dan faktor internal. Faktor situasional adalah tindakan 

seseorang yang disesuaikan dengan situasi individu berada. Salah 

satu faktor situasional dalam perilaku prososial adalah bystander 

effect. Menurut Cherry (2020) menyatakan bahwa bystander effect 

merupakan penurunan intensitas perilaku menolong dalam situasi 
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yang  membutuhkan pertolongan disebabkan karena terdapat 

banyak individu lain yang berada dalam situasi tersebut. 

Bystander effect adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat 

kejadian dan mempunyai peran sangat besar dalam mempengaruhi 

seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika 

dihadapkan pada keadaan darurat. (Sarwono, 2007). 

 Selain itu, faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku 

prososial adalah faktor personal. Menurut Dayakisni dan 

Hudaniah (2009) salah satu faktor personal adalah personal value 

dan norm yaitu dimana norma merupakan tingkah laku menolong 

yang didasari oleh norma-norma keadilan yaitu keseimbangan, 

nilai-nilai, sanksi atau hukuman ataupun aturan-aturan 

masyarakat. 

 Kohlberg (1995) mendefinisikan personal value dan 

norm adalah suatu penalaran moral yang menekankan tentang 

penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap 

kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu 

tindakan. Hal ini menjelaskan bahwa sesuatu yang akan dilakukan 

oleh seseorang berasal dari sebuah pemikiran yang bersumber atas 

penilaian-penilaian yang mendasar, tentang nilai, sosial, serta 

kewajiban orang tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan Ersidyandhi (2018) dengan 

judul ―Perilaku Prososial Pada Mahasiswa‖ penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perilaku 

prososial pada mahasiswa, yang dilakukan pada 40 mahasiswa 

aktivis dan 40 mahasiswa non aktivis di Fakultas Psikologi dan 

Fakultas Teknik. Hasil dari penelitian tersebut yang telah 

dilakukan terhadap 40 mahasiswa yang mengikuti organisasi 

dapat dibuat kategori untuk aspek-aspek perilaku prososial 

sebagai berikut, menolong sebesar 55,9 %, kerjasama sebesar 21,5 

%, berderma sebesar 19,3 %, dan terakhir berbagi sebesar 3,2 %. 

Hasil penelitian pada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi 

di dapatkan beberapa aspek antara lain, menolong sebesar 67,4 %, 

kerjasama sebesar 16,8%, berderma sebesar 13,2 %, dan terakhir 

berbagi sebesar 2,4 %. Terlihat bentuk perilaku prososial pada 

mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi lebih besar daripada 

mahasiswa yang mengikuti organisasi. Tetapi pada persentase 
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bentuk perilaku kerjasama berderma dan berbagi mahasiswa yang 

mengikuti organisasi lebih dominan daripada mahasiswa yang 

tidak mengikuti organisasi. 

 Hasil penelitian Giranitika (2018) diketahui bahwa yang 

pertama tingkat kecerdasan emosional mahasiswa angkatan 2017 

Fakultas Psikologi UIN Malik Ibrahim Malang adalah sedang 

dengan persentase 71% yakni 45 mahasiswa. Kemudian yang 

kedua tingkat perilaku prososial mahasiswa angkatan 2017 

Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah 

sedang dengan presentasi 67% yakni 41 mahasiswa, kemudian 

yang ketiga terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan perilaku prososial mahasiswa 

angkatan 2017 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 

dengan hasil korelasi t = 0.525 dengan p = 0,000 (p<0,05) yang 

berarti ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel. 

 

E. Kerangka Berfikir 

 

      

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir Hubungan antara 

Bystander Effect dan Penalaran Moral dengan Perilaku 

Prososial 

 Perilaku prososial menurut Baron dan Byrne (2005) 

merupakan suatu tindakan menolong orang lain tanpa harus 

menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang 

melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan 
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suatu resiko bagi orang yang menolong. Seseorang yang 

mempunyai perilaku prososial, akan melakukan tindakan kecil 

dengan menawarkan pertolongan kepada orang yang dikenalnya 

padahal sebenarnya akan lebih mudah jika individu hanya 

mengurus diri mereka sendiri. Dalam melakukan perbuatan 

tolong menolong akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pendukungnya, faktor-faktor tersebut terdiri dari fator situasional 

salah satunya adalah bystander effect dan faktor personal salah 

satunya adalah Personal value dan norm yang terdiri dalam 

penalaran moral. Mahasiswa juga sebagai makhluk sosial yang 

seharusnya memberikan pertolongan kepada orang lain yang 

membutuhkan bantuan. Ketika tidak adanya rasa peduli terhadap 

sesama manusia, maka mahasiswa tersebut tidak akan bisa 

menerapkan atau melakukan tugasnya sebagai mahasiswa. 

Perilaku prososial adalah salah satu hubungan sosial yang wajib 

dilakukan oleh mahasiswa, karena perilaku prososial adalah 

bentuk dari hubungan sosial yang tidak terlepas dalam kehidupan 

masyarakat. Mahasiswa adalah sebagai calon intelektual muda 

yang sedang mengalami proses belajar yang dituntut oleh 

masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dalam 

bertingkahlaku sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat 

seperti saling tolong menolong, berbagi, bekerja sama, akan 

tetapi pada kenyataannya muncul suatu kesenjangan antara 

harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi pada 

kehidupan mahasiswa. 

F. Hipotesis 

 Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara 

terhadap pernyataan penelitian, harus dinyatakan dalam bentuk 

kalimat yang isinya terdapat paling sedikitnya dua variabel untuk 

diuji serta harus diuji secara spesifik (Azwar, 2016). Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ada hubungan bystander effect dan penalaran moral 

dengan 

perilaku prososial pada mahasiswa. 

2. Ada hubungan bystander effect dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa. 
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3. Ada hubungan penalaran moral dengan perilaku 

prososial pada mahasiswa. 
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