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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Cambridge Dictionaries (2015), istilah volunteer (dalam 

Bahasa Indonesia disebut dengan sukarelawan) mengacu kepada orang 

yang melakukan sesuatu, terutama membantu orang lain, rela dan tanpa 

dipaksa atau dibayar untuk melakukannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

online (2015) mendefinisikan sukarelawan sebagai orang yang melakukan 

sesuatu dengan sukarela (tidak diwajibkan atau dipaksakan). Oleh karena 

itu, sukarelawan adalah seseorang yang membantu orang lain dengan tulus 

tanpa mengharapkan imbalan untuk melakukannya.  

Volunteer merupakan kegiatan penting dalam masyarakat (Burns, 

2011). Wilcox dkk. (dalam Burns, Reid, Toncar, Fawcett, & Anderson, 

2006) menyatakan bahwa volunteer merupakan inti dari banyak program 

sosial dan masyarakat, dimana tanpa volunteer, sebagian besar program 

sosial tidak akan ada lagi. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat partisipasi volunteer cenderung rendah dan terus menurun, 

terutama pada kaum muda (Wymer, dkk., dalam Francis, 2011). 

Berkurangnya volunteer dapat dilihat dari data volunteer di Amerika 

Serikat yang dilaporkan oleh Bureau of Labor Statistics (LS) pada 

September 2013, yang menunjukkan adanya penurunan menjadi 25,4 

persen dari seluruh warga Amerika yang menjadi volunteer. Hal ini 

merupakan tingkat terendah sejak survei ini dilakukan pada tahun 2002 

(Bureau of Labor Statistics, 2014). Di Indonesia juga, dikabarkan bahwa 
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jumlah volunteer di semua posko pengungsian korban letusan Gunung 

Merapi di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berkurang (Kompas Media, 

2010). Di Posko Bencana Purwomartani, Kalasan, jumlah volunteer juga 

berkurang (Nugroho, 2012). Sama halnya dengan volunteer pendonor 

darah PMI, dimana jumlah pendonor darah semakin berkurang sementara 

permintaan darah semakin tinggi (Bangka Pos, 2015).  

Melihat kurangnya volunteer, tentu diharapkan meningkatnya 

partisipasi dalam kegiatan volunteer. Dalam partisipasi volunteer sendiri, 

sasaran yang ditargetkan khususnya adalah kaum muda. Volunteer oleh 

kaum muda sangatlah penting bagi komunitas, dimana kaum muda 

merupakan akar bagi perkembangan bangsa dan terciptanya pemimpin 

baik di masa depan (Hussin & Arshad, 2012).  

Hooghe dan Stolle (dalam Smith, dkk., 2010) mengemukakan 

bahwa kaum muda lebih mudah diperkenalkan pada perilaku menolong 

(seperti menjadi volunteer). Volunteering sendiri melibatkan berbagai 

jenis aktivitas (van Emmerick, Jawaher, & Stone, dalam Burns, dkk., 

2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Smith dkk. (2010), 

mahasiswa biasanya melakukan volunteer dalam organisasi kampus atau 

kepanitiaan, organisasi olahraga atau kesehatan, kegiatan masyarakat, 

kegiatan keagamaan, atau kegiatan lingkungan/aktivis. Volunteer yang 

dilakukan mahasiswa diantaranya adalah, membantu mengajar/menjadi 

tutor, terlibat dalam pelayanan masyarakat, dan termasuk di dalamnya 

berbagai jenis kegiatan menolong lainnya. Sebuah survei oleh Independent 

Sector (dalam Haski-Leventhal, 2009) menunjukkan bahwa 44 persen dari 
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volunteer dewasa mulai melakukannya pada masa remaja, dan bahwa 

individu yang mulai volunteer saat remaja memiliki kesempatan dua kali 

lipat lebih besar untuk menjadi volunteer saat dewasa. Hal ini juga 

didukung oleh data yang menunjukkan bahwa individu yang menjadi 

volunteer saat masih sekolah memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

menjadi volunteer di kemudian hari (Astin & Sax, dalam Smith, dkk., 

2010). Volunteering juga memiliki dampak positif pada kesuksesan remaja 

di sekolah, yaitu membantu mengurangi beberapa masalah perilaku seperti 

penyalahgunaan obat, kekerasan, dan hamil usia dini (Schondel, dkk., 

dalam Haski-Leventhal, 2009). 

Inisiatif kaum muda untuk volunteer biasanya banyak terjadi dalam 

institusi pendidikan, termasuk di dalamnya universitas. Akan tetapi, 

murid/mahasiswa memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan untuk 

menjadi volunteer, seperti meningkatnya biaya pendidikan yang membuat 

murid melakukan lebih banyak pekerjaan yang mendapat bayaran, 

sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk menjadi volunteer (Evans 

& Saxton, dalam Smith, dkk., 2010). Beberapa remaja/dewasa muda juga 

memiliki persepsi negatif mengenai volunteer berdasarkan pandangan 

stereotip mengenai volunteer, seperti membosankan dan membuang waktu 

(Commission on the Future of Volunteering, dalam Smith, dkk., 2010). 

Selain faktor-faktor di atas, ternyata faktor tidak bersyukur 

(ungrateful) juga dapat menjadi faktor mengapa individu tidak melakukan 

tindakan memberi atau menolong. Emmons (2007) mengemukakan bahwa 

ungratefulness menyebabkan konsekuensi negatif yang serius. Individu 
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ungrateful tidak mengambil bagian dalam siklus memberi (giving) dan 

menerima (receiving). Ungratefulness juga dapat merusak keharmonisan 

yang ada di masyarakat.  

Menurut Emmons (2007), individu ungrateful tidak dapat 

merasakan sukacita dan kepuasan yang dirasakan individu yang grateful, 

dan dipenuhi oleh ketidakpuasan (negativitas). Ketika seseorang merasa 

ungrateful, mereka berpikiran sempit dalam menyikapi kebaikan, juga 

bersikap dengan sikap permusuhan dan kemarahan. Hal ini dapat dilihat 

dari penelitian Dunn dan Schweitzer (dalam McCullough, Kimeldorf, & 

Cohen, 2008) yang menemukan bahwa partisipan yang mendeskripsikan 

masa dimana mereka merasa grateful melaporkan tingkat kepercayaan 

yang lebih tinggi kepada pihak ketiga, dibandingkan dengan partisipan 

yang mendeskripsikan saat dimana mereka merasa marah, bersalah, atau 

bangga. Kepercayaan merupakan interaksi sosial positif yang dapat 

menjelaskan bagaimana gratitude dapat meningkatkan perilaku menolong 

(McCullough, dkk., 2008). Dapat disimpulkan bahwa partisipan yang 

kurang merasa grateful memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah, 

sehingga menyebabkan tingkat perilaku menolong yang lebih rendah 

dibandingkan partisipan yang grateful. 

Demikian juga sebaliknya, apabila individu memiliki gratitude 

yang tinggi, maka semakin tinggi juga kemungkinan bagi individu tersebut 

untuk menolong orang lain (Bartlett & DeSteno, 2006). Bersyukur, atau 

disebut dengan gratitude didefinisikan Peterson dan Seligman (2004, hal. 

554) sebagai “suatu perasaan berterima kasih dan sukacita sebagai respon 
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atas penerimaan hadiah, dimana hadiah tersebut dapat merupakan manfaat 

nyata yang diterima dari orang lain ataupun suatu kejadian yang 

memberikan momen kedamaian”. Fitzgerald (dalam Peterson & Seligman, 

2004) mengidentifikasi tiga komponen gratitude yang mendefinisikan dan 

mencakup ekspresi dari gratitude itu sendiri, yaitu apresiasi yang hangat 

terhadap seseorang atau sesuatu, tekad baik terhadap seseorang atau 

sesuatu, dan tindakan yang didasari oleh tekad baik. Emmons dan 

Crumpler (dalam Peterson & Seligman, 2004) berpendapat bahwa 

gratitude merupakan kekuatan manusia. Simmel (dalam Peterson & 

Seligman, 2004) menambahkan bahwa kekuatan manusia tersebut 

meningkatkan well-being pribadi dan well-being secara relasional, serta 

bermanfaat bagi keseluruhan masyarakat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bartlett dan DeSteno (2006), 

ditemukan bahwa partisipan dalam kondisi yang lebih grateful 

menghabiskan waktu lebih banyak untuk membantu orang tidak dikenal 

daripada partisipan yang dalam kondisi netral atau kondisi terhibur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tsang (2006) juga menunjukkan hasil yang 

sama, dimana partisipan dalam kondisi gratitude lebih banyak memberi 

uang daripada partisipan dalam kondisi lain. Data non self-report 

mengindikasikan korelasi positif dari gratitude terhadap perilaku yang 

positif, dimana individu dengan kecenderungan gratitude lebih tinggi 

dilaporkan lebih terlibat dalam perilaku menolong seperti meminjamkan 

uang, memberikan kasih sayang, simpati, dan dukungan emosional 

(Peterson & Seligman, 2004).  
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Dalam penelitian yang dilakukan McCullough, Emmons, dan 

Tsang (2002), pengukuran sifat gratitude berkorelasi positif dengan 

perilaku menolong. Partisipan yang menilai dirinya sendiri (dan oleh 

informan mereka) sebagai seseorang yang grateful dilaporkan melakukan 

lebih banyak perilaku menolong (menyediakan bantuan, juga dukungan 

secara emosional atau nyata). Dalam penelitian oleh Wood, Froh, dan 

Geraghty (2010) juga, dikemukakan gratitude berkorelasi dengan traits 

yang berhubungan dengan positive social functioning, seperti altruism, 

kepercayaan, dan sebagainya.  

Menurut McCullough, Kilpatrick, Emmons, dan Larson (dalam 

Sheldon & Lyubomirsky, 2006), gratitude dapat meningkatkan sikap 

moral seperti menolong, yang dihasilkan dari kepedulian terhadap 

kesejahteraan orang lain. Ekspresi dari gratitude sendiri juga dapat 

membantu membangun ikatan sosial. Demikian juga sebaliknya, 

melakukan kebaikan dapat membuat seseorang merasa grateful. Froh dan 

Bono (2014) mengemukakan bahwa menolong orang lain dan bermurah 

hati adalah dua bahan kunci untuk membuat anak-anak yang grateful. 

Ketika seorang anak membantu sesamanya, terutama saat menggunakan 

kekuatannya untuk membantu, mereka merasa adanya koneksi dengan 

orang yang mereka bantu, yang kemudian membantu mereka 

mengembangkan dan memelihara persahabatan serta hubungan sosial. 

Baik individu memberi atau menerima hadiah, hal tersebut dapat 

menimbulkan rasa gratitude (Suttie & Marsh, 2010). Membantu orang lain 
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membuat individu menyadari kondisi hidupnya yang lebih beruntung, dan 

hal tersebut mengajarkan individu untuk menghargai apa yang dimiliki. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa ternyata individu 

dengan gratitude memiliki kemungkinan yang besar untuk menolong 

orang lain. Dalam menolong orang lain, seorang individu dapat melakukan 

hal itu murni hanya untuk orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Hal ini 

terdapat pada contoh Mother Teresa, seorang biarawati dan misionaris 

yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang sakit dan 

miskin di Calcutta (Greene, 2004). Mother Teresa menjalani hidupnya 

dengan komitmen untuk membantu orang lain. Dalam hidupnya, Mother 

Teresa mengajar di sekolah Saint Mary’s dan menjadi kepala sekolah 

disana, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di daerah kumuh 

Kalkuta, dengan tujuan untuk membantu orang-orang miskin dan sakit 

disana (Greene, 2004). Selain itu, Mother Teresa juga melakukan banyak 

kegiatan amal lainnya, seperti mendirikan panti asuhan, panti jompo, 

klinik keluarga, dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan oleh Mother 

Teresa, yaitu membantu orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, disebut 

sebagai altruism. 

Salah satu bentuk dari altruism adalah volunteer, dimana Feng dan 

Guo (2016) menyatakan bahwa partisipan dari kegiatan volunteer dapat 

dikatakan sebagai altruis, sebab motivasi mereka bersifat intrinsik dan 

tidak mengharap imbalan. Altruism adalah kebalikan dari egoism 

(mementingkan diri sendiri). Rushton (1982) mengemukakan altruism 

sebagai perilaku sosial yang dilakukan untuk mencapai hasil positif bagi 



 

 8 

orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Seorang altruis sengaja 

bertindak demi orang lain sebagai tujuannya, bukan sebagai sarana untuk 

mendapat pengakuan publik atau kesejahteraan diri (Peterson & Seligman, 

2004). Berbeda dengan perilaku prososial yang merupakan perilaku 

menolong tanpa memperdulikan motif, altruism adalah perilaku menolong 

dengan motif tulus untuk kesejahteraan orang lain. Monroe (dalam Hussin 

& Arshad, 2012) menyatakan bahwa altruism harus melibatkan aksi, 

dalam hal ini adalah menolong orang lain. 

Altruism mempunyai berbagai dampak positif secara psikologis 

maupun fisik, dimana altruism berhubungan dengan well-being dan 

kesehatan yang lebih baik (Post, 2005). Penelitian oleh Feng dan Guo 

(2016) menunjukkan bahwa altruism adalah mekanisme coping yang baik 

dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, dimana 

terdapat peningkatan well-being yang positif dan penurunan well-being 

negatif. Ketika individu melakukan perilaku altruism, emosi negatif dapat 

digantikan dengan emosi positif (Sternberg, dalam Feng & Guo, 2016). 

Oleh karena itu, perilaku altruism dapat dikatakan sebagai cara efektif 

untuk menurunkan tingkat stres sehari-hari. Selain itu, penelitian Feng dan 

Guo (2016) menemukan bahwa mengarahkan mahasiswa pada perilaku 

altruism dapat meningkatkan self-esteem dan well-being mereka. Leary 

dan Baumeister (dalam Feng & Guo, 2016) juga mengemukakan bahwa 

altruis secara umum cenderung lebih sensitif pada orang-orang di sekitar 

mereka, sehingga besar kemungkinan bagi altruis untuk menjalin 

hubungan dekat dan hangat dengan orang lain. Sebagai gantinya, orang 
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cenderung mengevaluasi altruis secara positif dan membuat altruis merasa 

diterima, yang kemudian mengarah pada peningkatan keberhargaan diri. 

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai altruism adalah teori 

social learning. Teori social learning yang dikemukakan oleh Rushton 

(1982) menjelaskan bahwa sejauh mana individu terlibat dalam perilaku 

altruism, atau juga frekuensi, pola perilaku, dan motivasi yang mendasari 

perilaku tersebut, sebagian besar ditentukan dari sejarah pembelajaran 

individu tersebut. Apabila individu dipaparkan pada model altruistik, 

maka hal tersebut mempengaruhi jumlah dan arahan perilaku individu 

selanjutnya, seperti contohnya, individu dapat menolong karena telah 

melihat orang lain berperilaku serupa. Hal ini dapat terjadi pada 

mahasiswa Universitas Pelita Harapan, dimana mahasiswa diberi 

kesempatan untuk belajar melakukan perilaku altruism melalui kegiatan 

sosial yang difasilitasi oleh Universitas Pelita Harapan, seperti kegiatan 

volunteer atau service learning. 

Kegiatan volunteer dapat dilakukan oleh semua orang, dan salah 

satu yang melakukan kegiatan volunteer adalah mahasiswa Universitas 

Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan adalah perguruan tinggi swasta, 

dengan Program Sarjana S-1 yang berlokasi di Lippo Karawaci, 

Tangerang. Mahasiswa Universitas Pelita Harapan melakukan volunteer 

sebagai pengabdian ke masyarakat. Pengabdian pada masyarakat 

merupakan hal yang harus dilakukan mahasiswa di setiap universitas, 

dimana mahasiswa memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 
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bangsa. Indonesia sendiri menetapkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 

mengenai Pendidikan Tinggi, dimana pasal 1 ayat 9 menuliskan, 

“Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah 

kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.  

Salah satu misi dari Universitas Pelita Harapan adalah agar 

mahasiswa berpartisipasi secara redemtif (bijak) dalam pengembangan 

individu dan masyarakat (UPH, 2016). Sesuai dengan misi ini juga, 

Universitas Pelita Harapan memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

untuk melakukan perilaku altruism. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-

kegiatan volunteering yang difasilitasi oleh Universitas Pelita Harapan. 

Dengan demikian, mahasiswa memiliki banyak peluang untuk belajar 

peduli terhadap sesama dan menolong mereka yang membutuhkan.  

Terdapat beberapa kegiatan volunteering di Universitas Pelita 

Harapan. Salah satunya adalah kegiatan charity yang diselenggarakan 

beberapa kali dalam satu tahun oleh Student Life (departemen yang 

mengurus kegiatan-kegiatan mahasiswa), dimana dalam kegiatan charity 

ini, mahasiswa pergi mengunjungi tempat-tempat yang membutuhkan 

pertolongan ataupun tempat yang terkena bencana. Beberapa tempat yang 

pernah dikunjungi mahasiswa dalam acara charity adalah panti rehabilitasi 

narkoba, sekolah, tempat anak-anak jalanan, dan lain-lain. Kegiatan-

kegiatan charity yang diselenggarakan oleh Student Life dapat diikuti oleh 

semua mahasiswa dan biasanya dipublikasikan melalui poster 

(Komunikasi personal, 2016).  
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Kegiatan lain yang dilakukan mahasiswa adalah service learning. 

Service learning adalah metode belajar dimana mahasiswa dapat 

menghubungkan materi serta teori yang dipelajari dalam kelas, dan 

kemudian mengaplikasikannya secara nyata melalui pengabdian kepada 

masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya melakukan proses 

belajar dan mengajar dalam kampus, tetapi juga mengaplikasikan ilmunya 

di luar kelas, yaitu di tengah masyarakat (Student Life, 2015). Kegiatan 

service learning membawa dampak positif kepada komunitas. Melalui 

service learning, mahasiswa dilatih untuk menjadi pribadi yang peka 

terhadap lingkungan, memiliki kepedulian, serta kritis dalam menjawab 

kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat.  

Terlihat bahwa dari kegiatan volunteer dan service learning, 

mahasiswa dapat belajar melakukan perilaku altruism dari pembelajaran 

sosial. Peneliti melihat pentingnya meningkatkan perilaku altruism 

terutama pada kaum muda seperti mahasiwa, dan salah satu universitas 

dimana mahasiwa diberikan banyak kesempatan untuk melakukan perilaku 

altruism adalah Universitas Pelita Harapan. Berbagai penelitian juga 

menunjukkan bahwa gratitude dapat membantu meningkatkan perilaku 

altruism, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Gratitude dan 

Altruism pada Mahasiswa Universitas Pelita Harapan”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gratitude dan 

altruism pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

hubungan antara gratitude dan altruism pada mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmu 

psikologi dalam bidang psikologi positif dan psikologi sosial, khususnya 

yang berkaitan dengan gratitude dan altruism pada mahasiswa Universitas 

Pelita Harapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

gambaran terkait hubungan gratitude dan altruism pada mahasiswa 

Universitas Pelita Harapan, serta bagi Student Life yang 

menyelenggarakan kegiatan volunteer. 

 

 

 


