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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia bukanlah sekadar organisme yang hidup melainkan pembawa pesan 

semesta bagi kebaikan, kebijaksanaan, keindahan, dan nilai manusiawi. Orang 

yang mempunyai keprihatinan bagi kehidupan haruslah pertama-tama berbuat jasa 

bagi masyarakat dan memainkan peran yang jelas dan nyata dalam penciptaan 

suatu masyarakat yang kuat dan sehat. Ilmu pengetahuan sosial membuktikan 

bahwa kepentingan diri yang sebenarnya meliputi keprihatinan terhadap orang 

lain, kerja sama, dan simpati. 

Merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain adalah hal yang baik dan 

mengagumkan. Tetapi, apakah gunanya apabila hal itu tidak mengantarkan kepada 

tindakan dan tak dapat meringankan beban orang yang menderita? Sekedar niat 

baik bagi kehidupan manusia tidaklah cukup. Kebaikan yang sejati mestilah 

meliputi tindakan, yakni amal.1 Segala amal perbuatan yang dilakukan manusia 
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Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat 

                                                           
1Sayid Mujtaba. Etika & Pertumbuhan Spiritual. Jakarta: Lentera Basritama. 2001. Hlm 141. 
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terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga). (An-Najm: 31). 

 

Manusia secara etik, menjunjung tinggi kebaikan, kemuliaan, altruisme, 

ataupun pengorbanan, dan menganggapnya sebagai nilai-nilai luhur. Kerinduan 

seperti ini pula yang menjadi “motor pendorong” manusia untuk mencari dan 

menemukan nilai-nilai luhur yang hakiki.2 Pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Selalu terjadi saling 

ketergantungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Untuk 

mempertahankan kebersamaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan 

hidup, manusia perlu mengembangkan sikap kooperatif serta sikap untuk 

berperilaku menolong terhadap sesamanya atau sering disebut sebagai perilaku 

prososial. 

Perilaku prososial merupakan bagian kehidupan sehari-hari, suatu kenyataan 

yang dibuktikan melalui berbagai penelitian psikologis. Banyak penelitian yang 

didapat tentang perilaku prososial yang mudah ditemui dalam kehidupan di 

masyarakat bahkan hingga kini. Perilaku prososial meliputi segala bentuk 

tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa 

mempedulikan motif-motif si penolong.3 

Dalam situasi tertentu, keputusan untuk menolong melibatkan proses kognisi 

sosial kompleks dan pengambilan keputusan yang rasional (Latane & Darley, 

                                                           
2Jalaluddin. Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Hlm: 159. 
3David O. Sears, dkk. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga. Tt. Hlm. 47. 
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1970; Schwartz, 1977). Pertama, orang harus memperhatikan bahwa sesuatu 

sedang berlangsung dan memutuskan apakah pertolongan dibutuhkan atau tidak. 

Bila pertolongan dibutuhkan, mungkin orang ini masih mempertimbangkan sejauh 

mana tanggung jawabnya untuk bertindak. Ketiga, orang tersebut mungkin 

menilai ganjaran dan kerugian bila membantu atau tidak. Terakhir, orang itu harus 

memutuskan jenis pertolongan apa yang dibutuhkan, dan bagaimana 

memberikannya.4 

Islam sangat menganjurkan perbuatan tolong menolong dengan ikhlas. Allah 

menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik sekecil apapun. 

Bilamana orang mengerti bahwa tujuan hidup bukanlah keuntungan duniawi 

melainkan hidup itu sendiri, orang tak akan mengabdikan lagi perhatiannya 

semata-mata ke dunia luar melainkan memandang lebih dekat kepada 

kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain di sekitarnya. Ia akan mengetahui 

bahwa ia tergantung pada orang lain, dan orang lain tergantung padanya.5 Dalam 

perspektif ilahiah, yang membuat suatu tindakan patut diterima Tuhan ialah 

kualitas tindakan dan kondisi batin dari orang yang melakukannya. Di sini, yang 

penting ialah jenis hubungan yang ada antara si pelaku dan tindakan itu, maupun 

tujuan dan niat yang telah mengantarkannya untuk melaksanakannya.6 

Donor darah merupakan usaha transfusi darah dari manusia ke manusia lain 

yang membutuhkan pertolongan tambahan darah. Penyumbang darah adalah 

                                                           
4David O. Sears, dkk. Psikologi Sosial..... Hlm. 56. 
5Sayid Mujtaba. Etika & Pertumbuhan Spiritual. Jakarta: Lentera Basritama. 2001. Hlm 144. 
6Sayid Mujtaba. Etika & Pertumbuhan Spiritual.... Hlm 318 
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semua orang yang memberikan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah.7  

Pada tanggal 18 April 1980 lahirlah Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1980 

tentang Transfusi Darah di Indonesia.8 Di seluruh dunia, sekitar 75 juta kantung 

darah didonasikan setiap tahunnya. Namun, dari 500.000 orang perempuan yang 

meninggal akibat komplikasi kehamilan per tahunnya–terutama di negara-negara 

berkembang, setidaknya 150.000 dari mereka meninggal karena kekurangan 

darah. Belum lagi, banyak perempuan yang menderita komplikasi obstetrik tidak 

memiliki akses kepada darah yang aman (bersih dari infeksi) dan beresiko 

menerima darah yang sudah terkontaminasi. Diperkirakan 80% populasi dunia 

hanya memiliki akses bagi 20% pasokan global darah aman. Salah satu alasan 

utama dari kurangnya pasokan darah di banyak negara adalah kurangnya jumlah 

donor darah sukarela tanpa pamrih yang memberikan darahnya secara regular atau 

rutin.9 

Dengan mendonorkan darah secara rutin setiap tiga bulan sekali, maka tubuh 

akan terpacu untuk memproduksi sel-sel darah baru, sedangkan fungsi-fungsi sel 

darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari-sari makanan. 

Dengan demikian, fungsi darah menjadi lebih baik sehingga donor menjadi sehat. 

Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau karena setiap kali donor 

                                                           
7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 1980, Ketentuan Umum  

pasal1. 
8Masri Rustam, “PP No 18 Tahun 1980 dan Latar belakangnya”, Suara PMI, Edisi 

34/Januari 1996, hal. 4 
9Johanes F. Koraag. Berbagi Nyawa Hidup bahagia dengan Berdonor Darah. Yogyakarta: 

Pustaka marwa. 2010. Hal 50 
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dilakukan, pemeriksaan kesehatan sederhana dan pemeriksaan uji saring darah 

terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah.10 

Banyak pendapat ilmuwan dan ulama muslim yang memperdebatkan hukum 

donor darah. Ada yang menghalalkannya dengan alasan kemanusiaan. Ada pula 

yang mengharamkannya dengan meninjau ayat Al-Qur’an, ‘dilarang memakan 

darah saudaranya’.11 Namun menjaga kelangsungan kehidupan merupakan 

kewajiban manusia. Sama halnya dengan menyumbangkan darah kepada orang 

lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Begitu mulianya seseorang yang 

menolong untuk menjaga kelangsungan kehidupan seorang manusia, jika 

diibaratkan seperti menjaga kelangsungan hidup manusia seluruhnya.12 

Richard M. Titmus, pionir dalam bidang transfusi darah, mengidentifikasi 

delapan tipe donor.13 Ia dengan tepat mengatakan bahwa para donor ini 

“seharusnya disebut penyuplai” berdasarkan pada fakta bahwa tindakan 

“mendonorkan” darah tidak seluruhnya bermotif altruistik (demi kepentingan 

orang lain). Pandangan ini diperkuat dengan macam-macam tipe donor sebagai 

berikut yaitu donor bayaran, donor Profesional, donor yang dibayar dan dibujuk, 

donor bayar hutang, donor kredit keluarga, donor wajib sukarela, donor sukarela 

terbatas,  dan donor sukarela kemasyarakatan. 

                                                           
10Johanes F. Koraag. Berbagi Nyawa ... Hal 74 
11Lihat Q. S. Al-Baqarah: 173. 
12Lihat Q.S. Al-Maidah: 32.  
13Johanes F. Koraag. Berbagi Nyawa .... Hlm 10 
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Ketika seseorang mengetahui bahwa di lingkungan sosialnya terdapat 

masyarakat lain yang membutuhkan pertolongannya, orang tersebut memiliki 

pilihan untuk memberikan pertolongan atau tidak. Di lingkungan sosial, 

mendonorkan darah tergolong tindakan yang menolong. Donor darah dinilai 

mempunyai kepedulian yang tinggi terlepas dari motif pendonor yang sebenarnya. 

Abraham Maslow, salah seorang pemuka psikologi humanistik yang berusaha 

memahami segi esoterik (rohani) manusia menyatakan bahwa manusia memiliki 

kebutuhan yang bertingkat dari yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling 

puncak yaitu eksistensi.14 Menurut Viktor Frankle, eksistensi manusia ditandai 

oleh tiga faktor, yakni kerohanian (spirituality), kebebasan (freedom) dan 

tanggung jawab (responsibility).15 

Manusia bukan hanya makhluk dalam tampilan fisik materil, tetapi mental, 

dan spiritual. Danah Zohar dan Ian Marshall berhasil menyingkap “selubung 

tabir” khazanah kekayaan manusia di luar dimensi intelektualitas dan 

emosionalitas, yakni dimensi spiritualitas. Dimensi yang juga memiliki potensi 

dalam menentukan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia. Kajian ahli 

psikologi/syaraf Michael Persinger dan ahli syaraf V.S. Ramachandran bersama 

timnya telah menemukan eksistensi God-Spot dalam otak manusia  sebagai pusat 

spiritual  (spiritual center) yang terletak diantara jaringan otak dan syaraf. Dengan 

                                                           
14Djamaluddin Ancok. Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994. Hlm: 49. 
15Hanna Djumhana Bastaman. Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995. Hlm: 36. 
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demikian nilai-nilai spiritualitas yang terefleksi dalam kehidupan rohani manusia 

tak mungkin dilepaskan dari eksistensi God-Spot sebagai pusat spiritual yang 

dimaksud.  

Titik singgung antara spiritualitas dan agama tampaknya memang tak dapat 

dinafikan sepenuhnya. Keduanya menyatu dalam nilai-nilai moral. Adapun nilai-

nilai moral itu tergolong pada kategori nilai utama dalam setiap agama. Dorongan 

untuk berpegang pada nilai-nilai moral ini sudah ada dalam diri manusia yang 

menurut Murtadha Muthahhari adalah dorongan yang tersembunyi dalam diri 

manusia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebenarnya spiritualitas adalah 

potensi batini manusia. Sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia 

untuk melakukan kebajikan.16 

Spiritualitas mengacu kepada kepedulian antar sesama. Sisi-sisi spiritualitas 

itu digambarkan oleh Sayid Mujtaba: “Berusaha untuk menyelesaikan 

permasalahan orang lain bukan saja merupakan kewajiban setiap orang; itu adalah 

salah satu kesenangan yang paling baik dan luhur dalam kehidupan. Jangkauan 

cinta seseorang harus sedemikian luas dan inklusif, sehingga harus ada ruang di 

dalamnya bagi setiap orang. Cinta semacam itu dapat membuat orang merasa, 

bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah indah dan cantik..17 

Bonner (2003) menyatakan ada hubungan antara spiritualitas dengan 

meningkatnya perilaku prososial. Menurut Jacobi (2004) individu yang memiliki 

                                                           
16Jalaluddin. Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Hlm: 333. 
17Jalaluddin. Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Hlm: 334. 
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spiritualitas tinggi merasa diri mereka mempunyai keterampilan sosial yang lebih 

baik dimana mungkin berkontribusi pada perilaku prososial. Selain itu spiritualitas 

dapat berfungsi sebagai faktor pelindung seseorang untuk melakukan perilaku 

antisosial dan membuat individu condong ke perilaku prososial.18 

Menurut Devi, salah satu petugas UDD-PMI Palembang, jumlah pendonor 

tiap harinya cukup banyak. Hal itu didukung dengan dibukanya UDD-PMI 

Palembang dalam 24 jam. Keanggotaan pendonor di PMI juga kian bertambah. 

Pendonor mayoritas adalah seorang muslim. Walaupun bulan pada ramadhan, 

jumlah pendonor tetap banyak.  Seorang pendonor memiliki perilaku yang 

menggambarkan karakter dirinya sebagai seorang penolong yang rela berkorban.19 

Data awal tersebut menunjukkan tingginya minat untuk berdonor di PMI 

Palembang, minat tersebut tentunya timbul dari internal individu masing-masing. 

Pihak PMI tidak membatasi atau menggolongkan pendonor berdasarkan 

agamanya.  Mengingat spiritualitas merupakan faktor internal dari diri manusia 

yang membawa pada kebaikan, maka peneliti berminat untuk melihat lebih jauh 

apakah spiritualitas juga memiliki hubungan dengan perilaku prososial 

mendonorkan darah. Untuk itu peneliti berencana mengadakan penelitian dengan 

tema, “Hubungan antara Spiritualitas dengan Perilaku Prososial Pendonor Darah 

di Unit Donor Darah PMI Kota Palembang ”. 

 

                                                           
18Anton Noor Gunawan. Naskah Publikasi: Hubungan Antara Spiritualitas Dengan Perilaku 

Prososial Pada Relawan Gempa Bumi. UII. 2007. 
19Wawancara dan observasi awal peneliti pada tgl 11 Agustus 2014 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas, peneliti memiliki permasalahan: Apakah 

ada Hubungan antara Spiritualitas dengan Perilaku Prososial Pendonor Darah di 

Unit Donor Darah PMI Kota Palembang? 

C. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui hubungan 

antara Spiritualitas Pendonor darah dengan Perilaku Prososial di UDD PMI Kota 

Palembang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis, penelitian ini akan dapat memberikan wawasan dalam 

pemahaman terhadap realita kehidupan sosial klinis, dan sebagai inspirasi 

dalam menjalani kehidupan. 

2. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas kajian psikologi di bidang Psikologi Sosial, Psikologi Islam 

dan bidang klinis. 

3. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi review dalam 

menjalankan praktisi kepalangmerahan di PMI maupun kehidupan secara 

sosial. Kemudian sebagai sarana acuan bagi penelitian selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah oleh penulis, penulis 

belum menemukan karya yang dengan tema yang sama. Judul yang diajukan 
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penulis yaitu, “Hubungan antara Spiritualitas dengan Perilaku Prososial Pendonor 

Darah di Unit Donor Darah PMI Kota Palembang”, didapat kemiripan dengan 

skripsi karya Asri Budiningsih20 yang berjudul, ”Gambaran Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Motivasi Pendonor Sukarela Untuk Mendonorkan Darah Di UTD-

PMI  Kota Medan Tahun 2010”. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif 

kuantitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 65 orang dengan 

teknik pengambilan sampel yaitu Accidental Sampling, dimana responden adalah 

orang yang secara rutin mendonorkan darah setiap tiga bulan sekali dan minimal 

sudah tiga kali mendonorkan darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan karakteristik responden terbanyak berumur 31–42 tahun (40%), 

responden terbanyak adalah laki-laki (86,2%), responden terbanyak bersuku 

Tionghoa (44,6%), responden terbesar berpendidikan SMA dan Sarjana yaitu 

masing-masing (36,9%), sebagian besar responden bekerja sebagai wiraswasta 

(50,8%). Sumber informasi responden masih tergolong kurang. Pengetahuan 

responden dikategorikan sedang (61,5%). Sikap responden dikategorikan baik 

(100%). Kelompok referensi dan niat sangat berperan terhadap tindakan 

responden. Tindakan responden mendonorkan darah dikategorikan baik 

(52,3%).21 Ini menunjukkan bahwa niat yang didasarkan karena kedekatan 

manusia pada Tuhannya akan mengarahkan manusia untuk senantiasa memiliki 

pedoman dalam berperilaku. 

                                                           
20 Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan. 2010. 
21Asri Budiningsih. Gambaran Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Motivasi Pendonor 

Sukarela Untuk Mendonorkan Darah di UTD-PMI Kota Medan Tahun 2010. 
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Penelitian yang berhubungan berikutnya adalah Jurnal Psikologi Kepribadian 

dan Sosial karya Nur Yuli Dwi Hapsari22 yang berjudul, “Hubungan antara Self-

Esteem dengan intensi Perilaku Prososial Donor Darah pada Donor di Unit 

Donor Darah PMI Surabaya”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian penjelasan (explanatory research) 

dan teknik pengambilan data survei. Subjek penelitian yang diambil adalah donor 

di unit Donor Darah PMI Surabaya. Karakteristik subjek adalah dewasa 17-65 

tahun, merupakan donor di Unit Donor Darah PMI Surabaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara self-esteem 

dengan intensi perilaku prososial donor darah pada donor darah di Unit Donor 

Darah PMI Surabaya. Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa seluruh subjek 

memiliki intensi yang tinggi untuk mendonorkan darah dan tidak dipengaruhi oleh 

self-esteem. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek tidak termotivasi oleh self-

esteem dalam melakukan donor darah.23 Intensi yang tinggi yaitu kesungguhan 

untuk melakukan donor darah, kesungguhan seseorang untuk melakukan sesuatu 

dapat ditimbulkan oleh keyakinan terhadap Tuhannya dan kesungguhan untuk 

merealisasikan perintah-Nya. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erwin Rudyanto tentang 

Hubungan antara Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual dengan Perilaku 

                                                           
22Mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. 
23Nur Yuli Dwi Hapsari. Hubungan antara Self-Esteem dengan intensi perilaku Prososial 

Donor Darah pada Donor di Unit Donor Darah PMI Surabaya. Jurnal Psikologi Kepribadian dan 
Sosial. Vol. 2 No. 1 , April 2013. 



12 

 

 

Prososial pada Perawat di Rumah Sakit Islam Klaten. Subjek penelitian yang 

digunakan sebanyak 85 orang. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dengan 

perilaku prososial pada perawat. Hasil rxy sebesar 0,605dengan p<0,05 berarti ada 

hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku 

prososial. Hasil rx2y sebesar 0,541 dengan p<0,05 berarti ada hubungan yang 

sangat signifikan antara kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial. Subjek 

dalam penelitian ini pada umumnya memiliki kecerdasan emosi yang tergolong 

sedang ditunjukkan prosentase sebesar 78 %, kecerdasan spiritual yang tergolong 

tinggi ditunjukkan prosentase sebesar 68 % dan perilaku prososial yang tergolong 

tinggi dengan prosentase sebesar 57 %.24 

Kemudian naskah publikasi karya Sabdiah Eka Sari25 dengan judul, 

“Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Donor Darah pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.” Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel 

berjumlah 82 orang dan sampel diambil dengan menggunakan simple random 

sampling. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang donor darah sebagian besar 

baik yaitu 58,54%. Sikap responden terhadap donor darah sebagian besar baik 

                                                           
24Erwin Rudyanto Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 2010 
25Mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak 2013. 
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yaitu 85,4%. Tindakan responden untuk donor darah sebagian besar tidak pernah 

donor darah yaitu 87,8%. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Camroni26 dituangkan dalam 

Skripsi yang berjudul, “Pembinaan Mental Agama Dalam Membentuk Perilaku 

Prososial Santri Pondok Pesantren “Istighfar” Perbalan Purwasari Semarang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan mental agama dalam 

membentuk perilaku prososial santri yang dilakukan di Pondok Pesantren 

“Istighfar” Perbalan Purwasari Semarang. Pembinaan mental agama yang 

dilakukan di Pondok Pesantren “istighfar” Perbalan Purwasari Semarang 

dilakukan dengan pendekatan pada rukun iman, pendekatan pada rukun Islam, 

Puasa (riyadhoh), pembenahan diri (pembentukan pribadi yang luhur). Perilaku 

prososial hasil dari pembinaan mental agama dirasakan oleh santri bahwa orang 

lain adalah juga dirinya sendiri karena sesama umat Islam merupakan satu tubuh, 

satu kesatuan yang utuh apabila satu anggota tersakiti maka anggota yang lainnya 

merasa tersakiti. 

 

                                                           
26Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 


