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PENDAHULUAN 

Salah satu profesi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan adalah perawat. 

Menurut International Council of Nurses (1965), Perawat adalah seseorang yang telah 

menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk 

memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan 

penyakit serta pelayanan terhadap pasien. Seorang perawat dituntut harus dapat bersikap 

profesional dalam melaksanakan peran, tugas serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan menurut DPP PPNI (1999), merupakan suatu 

proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada 

klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia, dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar 

keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan, dalam lingkup wewenang serta tanggung 

jawab keperawatan.  

Menurut Lumenta (1989), Keperawatan merupakan pekerjaan atau pengabdian sosial 

yang dilakukan untuk kesejahteraan dan kesembuhan orang lain, maka seorang perawat harus 

terpanggil dan tergerak oleh motif-motif yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois 

dan harus dibimbing oleh keseluruhan tanggung jawab perawatan. Perawat merupakan 

penghubung antara dokter dan pasien yang dituntut memiliki dedikasi dan tanggungjawab 

tinggi dalam merawat pasien selama 24 jam. Perawat harus memiliki kesigapan dalam 

keadaan tergenting sekalipun dalam menghadapi pasien dan keluarga. Pengorbanan yang 

dilakukan dimaksudkan untuk mengabdikan diri atas dasar menolong dan merawat orang lain 

tanpa pamrih. Para perawat diharapkan memberikan perhatian, dukungan emosional, serta 

psikologis kepada pasien.  

Tugas seorang perawat membantu pasien dalam rutinitas sehari-hari selama sakit 

(makan, mandi, memberi obat, buang air besar, ganti baju, dan sebagainya). Para perawat 
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seringkali memberi informasi mengenai kesehatan kepada para pasien dan keluarganya serta 

mendengarkan keluh-kesah pasien. Perilaku yang ditunjukkan perawat terhadap pasiennya 

tersebut dinamakan dengan perilaku prososial. Perilaku prososial merupakan tindakan yang 

berorientasi pada menolong, memberi perlindungan, pemeliharaan serta kesejahteraan objek 

sosial (Reykowsky dalam Einsenberg, 1982).  

Perawat yang memiliki tingkah laku prososial rendah, dalam menolong pasien hanya 

sekedar kewajiban. Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan perawatan yang diberikan 

kepada pasien, seperti tidak ramah, tidak memiliki empati menyebabkan tidak adanya 

perhatian bagi pasien serta cenderung akan melakukan kelalaian dalam merawat pasien 

(Sanusi, 2001). 

Untuk menjadi seorang perawat, mahasiswa program studi keperawatan dituntut untuk 

memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi karena berhubungan dengan pemberian asuhan 

keperawatan kepada pasien. Dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam merawat pasien harus 

disertai dengan usaha yang optimal dan didasari rasa peduli tanpa pamrih (Septiana, 2008). 

Seorang perawat memiliki tanggung jawab yang besar karena memertimbangkan 

keseimbangan kebutuhan pasien secara fisik, mental, moral dan spiritual. Perawat 

memerhatikan rutinitas pasien sehari-hari selama 24 jam. Hal tersebut termasuk dalam 

tingkah-laku prososial (Mimin, 2003).   

Tingkah-laku prososial yang rendah ini berkaitan dengan ego yang dimiliki perawat, 

yang lebih fokus kepada kepedulian terhadap ketidaknyamanan diri sendiri. Pasien yang tidak 

puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat yang tidak ramah, kurang empati akan 

menyebabkan pasien tidak bersedia datang ke rumah sakit yang bersangkutan apabila pasien 

tersebut mengalami gangguan kesehatan. Dengan demikian, tingkah laku prososial yang 

dimiliki seorang perawat sangat penting, karena kesembuhan pasien tidak lepas dari peran 

perawat dalam memberikan kenyamanan bagi diri pasien (Mimin, 2003).  
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Pendidikan keperawatan di Indonesia mengacu kepada UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia mencakup, 

pendidikan vokasional yaitu jenis Pendidikan Diploma sesuai dengan jenjangnya untuk 

memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan yang diakui oleh pemerintah Republik 

Indonesia. Pendidikan akademik yaitu pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana 

yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan 

profesi yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang memersiapkan peserta didik 

untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 

Salah satu lembaga yang menjadi pusat pengembangan keilmuan kesehatan antara lain 

ialah Poltekes Kemenkes Jayapura memiliki program pendidikan D III Keperawatan sebagai 

pendidikan yang menghasilkan perawat profesional pemula, bertujuan mendidik melalui 

proses belajar, menyelesaikan suatu kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap untuk melaksanakan pelayanan keperawatan profesional dalam suatu 

sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan 

Pancasila, khususnya pelayanan atau asuhan keperawatan kepada individu, keluarga dan 

komunitas berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan.  

Sebagai calon perawat, para mahasiswa program studi keperawatan di Poltekes 

Kemenkes Jayapura harus siap dengan berbagai tugas serta tanggung jawab yang di emban 

oleh seorang perawat, agar tidak terjadi kelalaian dalam dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Oleh karena itu, idealnya pembekalan ilmu pengetahuan serta keterampilan saja tidak cukup 

untuk menjadi seorang perawat, namun perlu dilandasi dengan sikap menolong atau dengan 

kata lain motivasi prososial. Apabila mereka memiliki motivasi prososial didalam dirinya, 

maka akan mendukung pencapaian karir yang lebih baik sebagai seorang perawat. Hal 

tersebut dikarenakan peranan perawat merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.  
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Motivasi prososial adalah dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak yang 

berasal dari dalam diri yang menimbulkan semacam kekuatan agar seseorang berbuat atau 

bertingkah-laku untuk mencapai tujuan yaitu memberi perlindungan, perawatan, dan 

meningkatkan kesejahteraan dari obyek sosial ekstrenal baik itu manusia secara perorangan, 

kelompok, atau suatu perkumpulan secara keseluruhan, institusi sosial atau sesuatu yang 

menjadi simbol seperti ideologi atau sistem moral (Janus Reykowsky, dalam 

Einsenberg,1982). Motivasi prososial terdiri dari tiga jenis, yaitu Ipsocentric Motivation. 

Endosentric motivation, dan Intrinsic Motivation. Ketiga jenis motivasi prososial tersebut 

dimiliki oleh setiap orang di dalam dirinya, namun akan memiliki derajat yang berbeda-beda 

(Smolenska dan Reykowsky, 1992). 

Para mahasiswa program studi keperawatan yang didasari oleh Ipsocentric Motivation 

akan melakukan tugas-tugasnya menolong pasien, apabila mereka melakukan tugas tersebut 

didasari dengan keinginan memperoleh suatu keuntungan (pujian, hadiah, atau status 

tertentu). Para mahasiswa yang di dominasi endocentric motivation akan melakukan perilaku 

menolong pasien atas dasar keberadaan norma atau peraturan yang berlaku. Para mahasiswa 

yang didasari oleh intrinsic motivation akan melakukan tugasnya dalam menolong pasien 

karena merasa iba dan ingin meringankan beban pasien yang dirawat. 

Dari hasil interview yang dilakukan pada tanggal 22-24 Agustus 2017, kepada 

beberapa mahasiswa program studi keperawatan di Poltekes Kemenkes Jayapura. Sebanyak 

tiga orang mengatakan bahwa alasan memasuki jurusan keperawatan karena keinginan dari 

dalam diri untuk menjadi seorang perawat, tidak mendapatkan paksaan dari kedua orang tua, 

karena menurut mereka tugas seorang perawat merupakan tugas yang mulia. Sedangkan 

beberapa mahasiswa mengatakan alasan masuk jurusan keperawatan dikarenakan dorongan 

orang tua serta merupakan pilihan terakhir, dari pada tidak kuliah sama sekali. Berdasarkan 

hasil interview diatas, terlihat bahwa para mahasiswa program studi keperawatan memiliki 
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motivasi prososial yang berbeda-beda didalam dirinya dengan berbagai faktor yang 

memengaruhinya, sehingga nantinya akan menentukan kinerjanya sebagai seorang perawat 

dimasa depan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

  Penelitian yang terdahulu menyatakan bahwa perempuan lebih banyak menunjukkan 

perilaku prososial dan empati terhadap orang lain, dibandingkan laki-laki. Beberapa 

perbedaan yang ditemukan berasal dari hasil proses belajar sosial dan selebihnya perbedaan 

dipengaruhi pola asuh orang tua juga memengaruhi motivasi dan kecenderungan tindakan 

prososial (Zahn-Waxler) dan (Smith dalam Einsenberg, 1982). Selain itu penelitian yang lain 

menyatakan bahwa mengamati relasi antara anak yang dididik dalam keluarganya untuk 

bersikap saling menolong akan menunjukkan tindakan prososial yang lebih tinggi. Saat 

mahasiswa sering melihat tingkah laku prososial orang tua dari semenjak kecil, maka didalam 

diri mahasiswa akan tertanam kewajiban untuk melakukan tindakan prososial seperti yang 

dilakukan oleh orang tuanya (Mussen dalam Reykowski, 1982).   

  Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang menarik yaitu motivasi prososial pada 

mahasiswa perempuan lebih tinggi, namun dalam tindakan prososial, mahasiswa perempuan 

lebih rendah dibandingkan mahasiswa laki-laki (Raven - Rubin, 1983 dalam Eisenberg, 

1982). Hal ini dijelaskan bahwa mahasiswa wanita lebih terikat dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan berada pada pihak penerima bantuan. Sementara itu mahasiswa laki-laki 

berada pada posisi pemberi bantuan sehingga perilaku prososial lebih tinggi. Dari penjelasan 

perbedaan mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan, dalam hal kecenderungan 

tindakan prososial, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesimpulan yang berlaku umum 

tentang signifikansi perbedaan jenis kelamin terhadap perilaku prososial.  Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneiti tentang perilaku prososial pada mahasiswa jurusan 

keperawatan poltekes kemenkes jayapura. 
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Perilaku Prososial  

Tingkah laku prososial (prosocial behavior) adalah suatu tindakan menolong yang 

menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang 

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

yang menolong (Baron & Byrne, 2007). Bentuk-bentuk perilaku yang mengindikasikan 

seseorang memiliki perilaku prososial yaitu berbagi, kerjasama, jujur dan dermawan 

(Dahriani, 2007). Selain itu sejumlah studi telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

empati akan menunjukan perilaku menolong. Orang-orang yang tinggi pada orientasi empati 

menunjukkan lebih simpati dan menaruh perhatian pada orang lain yang sedang dalam 

kesusahan, menasir biaya menolog lebih rendah dan sukarela bertidak prososial (Dayakisni 

dan Hudaniah, 2009). 

Sehingga indikator perilaku prososial yaitu menolong, membagi, mengorbankan diri 

sendiri dan menghormati norma yang berlaku, atau dapat dikatakan, bahwa tingkah laku 

orang tersebut berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan, atau peningkatan kesejahteraan 

sosial (Eisenberg, 1995). Tingkah-laku prososial yang ditampilkan oleh para mahasiswa 

keperawatan didasari oleh motivasi yang ada didalam dirinya (Reykowsky dalam Eisenbrerg, 

1982) 

Menurut Reykowski (1982) membedakan motif prososial menjadi tiga yaitu 

Ipsocentric Motivation, Endocentric Motivation, dan Intrinsic Prosocial Motivation. Terdapat 

dua standar struktur kognitif yang akan menggerakkan dan mengarahkan mahasiswa untuk 

memilikimotivasi prososial tertentu yang mendasari perilaku prososialnya. Standar pertama 

adalah standard of well being, berhubungan dengan kesejahteraan individu pribadi. 

Selanjutnya standar kedua adalah standart of social behavior, berhubungan dengan standar 

sosial atau standar moral. Kedua standar kognitif tersebut dapat mengarahkan mahasiswa 

program studi keperawatan dalam menolong pasien. Perilaku prososial yang didominasi oleh 
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standard of well being, pada umumnya memiliki nilai lain yang ingin diperoleh untuk 

kepentingan pribadi mahasiswa. Sebaliknya perilaku prososial yang didasari oleh standard of 

social behavior muncul sebagai keinginan dari mahasiswa itu sendiri untuk melakukan 

tindakan prososial.      

Aspek-aspek dari perilaku prososial menurut Eisenberg (1995), yaitu bekerja sama, 

menolong, berbagi, mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. 

Jenis Kelamin  

 Untuk menjelaskan perilaku prososial yang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin 

dapat dilihat dari perbedaan peran jender dikonteks sosial (Hans & Bierhoff, 2002). Peran 

jender merupakan kepercayaan yang dibagi dan diaplikasikan oleh individu berdasarkan 

identitas diri mereka secara sosial (Eagly, 1987).  

Menurut peran jendernya perempuan lebih tertarik pada kehangatan hubungan 

interpersonal, hubungan sosial, dan sensibilitas hubungan interpersonal (Hans & Bierhoff, 

2002). Perbedaan ini timbul ketika peran jender dibutuhkan dalam situasi atau karakteristik 

yang mengharuskan mereka untuk berbuat sesuatu (Eagly & Crowley, 1986). 

Peran jender laki-laki lebih fokus pada kebebasan, kontrol diri, dan ketertarikan pada 

kesuksesan (Hans & Bierhoff, 2002). Biasanya laki-laki terlibat dalam perilaku yang heroik, 

khususnya untuk menyelamatkan seseorang dari hal-hal yang membahayakan dirinya (Eagly, 

2009).  

 

Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada perbedaan perilaku prososial pada mahasiswa 

keperawatan ditinjau dari jenis kelamin.  
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METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Peneltian  

Penelitian ini termasuk tipe penelitian kuantitatif dimana penelitian bertujuan untuk 

mencari perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel adalah segala 

sesuatu yang menjadi sasaran penyelidikan dan sesuatu yang menunjukan sesuatu variasi baik 

maupun tingkatannya (Hadi, 1994). 

 

B. Identifikasi Perilaku Prososial 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dimana variabel dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis variabel yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel terikat  (Y)  : Perilaku Prososial 

2. Variabel bebas   (X)  :  Jenis kelamin ( Pria dan Wanita )  

 

C. Definisi Operasional  

Perilaku prososial merupakan tingkah laku yang positif yang menguntungkan atau 

membuat kondisi fisik atau psikis orang lain lebih baik yang dilakukan atas dasar sukarela 

tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. 

Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki dan 

perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya 

meneruskan garis keturunan. Perbedaan ini terjadi karena mereka memiliki alat-alat untuk 

meneruskan keturunan yang berbeda, yang disebut alat reproduksi. 
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D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

Menurut Sugiono (2003) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 30-31 Oktober 2017. Partisipan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan keperawatan semester III yang 

berjumlah 80 mahasiswa. Pada saat melakukan pengambilan data hanya 80 mahasiswa yang 

dapat mengisi skala dengan 43 laki-laki dan 37 perempuan. Teknik dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik sampling berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu (Sugiyono, 2003).  

Karakteristik subjek yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: (1). 

Mahasiswa Poltekes Kemenkes Jayapura. (2). Mahasiswa Jurusan Keperawatan semester III 

dengan jumlah partisipan 80 orang. (3). Mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. 

E. Alat Ukur   

Alat ukur pengumpulan data menggunakan angket/ kuesioner skala prososial dari 

Eisenberg (1995) dan dimodifikasi oleh peneliti. Jumlah aitem dalam skala ini berjumlah 40 

dengan menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban yaitu nilai 5 untuk (SS) dan 1 

(STS).  

Berdasarkan uji reliabilitas dari 40 aitem maka didapatkan 15 aitem gugur dan 25 

aitem valid dengan nilai reliabilitas 0,931 dengan hasil Corrected Item-Total Correlation 

bergerak antara 0,372 - 0,808. Maka dapat dikatakan bahwa skala perilaku prososial dalam 

penelitian ini reliabel. 
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F. Teknik Analisis Data  

Teknik statistik yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

uji tmann-whitney. Untuk menguji hipotesis perilaku prososial pada mahasiswa keperawatan 

ditinjau dari jenis kelamin, maka dilakukan uji perbedaan terhadap non parametrik. 

Selanjutnya metode analisis data menggunakan mann-whitney test.Program yang dipakai 

untuk menganalisis adalah program SPSS 23,0 for windows. 
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HASIL PENELITIAN 

 

Analisis Deskriptif 

Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai rata-rata, minimal, maksimal dan standar 

deviasi sebagai hasil pengukuran skala perilaku proposal dari mahasiswa keperawatan 

yang ditinjau dari jenis kelamim: 

Tabel 1. Deskriptif Statitika Laki-laki dan Perempuan 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Laki-laki 43 58 67 61.95 1.825 

Perempuan 37 78 84 81.49 1.446 

Valid N 

(listwise) 
37     

 

Berdasarkan tabel 1, tampak skor empirik yang diperoleh pada skala perilaku 

prososial pada mahasiswa laki-laki paling rendah adalah 58 dan skor paling tinggi adalah 

67, dengan rata-rata 61.95, dan standar deviasi 1.825. Sedangkan skor empirik pada 

mahasiswa perempuan paling rendah adalah 78 dan skor paling tinggi adalah 84, dengan 

rata-rata 81.49, dan standar deviasi 1.446. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil 

pengukuran variabel perilaku prososial pada mahasiswa laki-laki dan perempuan 

digunakan 3 (tiga) kategori, yaitu Tinggi, Sedang, dan Rendah. Jumlah penelitian masing-

masing item adalah 5 (lima).  

Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran variabel perilaku prososial 

pada mahasiswa laki-laki dan perempuan digunakan 3 (tiga) kategori, yaitu Tinggi, 

Sedang, dan Rendah. Jumlah penelitian masing-masing item adalah 5 (lima). Maka skor 

maksimum yang diperoleh adalah dengan cara mengkalikan skor tertinggi dengan jumlah 
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soal, yaitu 5 x 25 item valid =  125 dan pembagian skor minimum dengan mengkalikan 

skor terendah dengan jumlah soal, yaitu 1 x 25 item valid = 25. Dengan adanya skor 

tertinggi, skor terendah dan banyaknya kategori. 

Maka dari perhitungan tersebut didapatkan hasil seperti di tabel berikut ini: 

Tabel 2. Kategorisasi Pengukuran Skala Perilaku Prososial 

Kategori Interval 

Frekuensi 

Laki-laki 

% 

Frekuensi 

Perempuan 

% 

Sangat Tinggi 105 ≤ x ≤ 125   37 100% 

Tinggi 85 ≤ x ≤ 104 32 74,42%   

Sedang 65 ≤ x ≤ 84 11 25,58%   

Rendah 45 ≤ x ≤ 64     

Sangat Rendah 25 ≤ x ≤ 44     

Total  43  37  

 

Berdasarkan tabel 2, bahwa sebanyak 37 mahasiswa perempuan memiliki perilaku 

prososial dalam kategori sangat tinggi dengan prensentase 100% dan 43 mahasiswa laki-

laki memiliki perilaku prososial dalam kategori tinggi dengan presentase 74,42% . 

Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dilakukan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode 

Kolmogrovo-Smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi 

(p>0,05) yang didapat dari hasil analisa menggunakan program SPSS 23.0. Hasil uji 
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normalitas pada data penelitian ini berdistribusi tidak normal, dengan tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Laki-laki Perempuan 

N 43 37 

Normal Parameters
a,b

 Mean 61.95 81.49 

Std. Deviation 1.825 1.446 

Most Extreme Differences Absolute .211 .172 

Positive .211 .172 

Negative -.161 -.125 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.813 1.699 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 .006 

 

Pada tabel 3. Hasil uji normalitas pada variabel perilaku prososial pada laki-laki yaitu 

K-S-Z sebesar 1.813 dengan nilai signifikan 0.003 (p>0.05) dan untuk perempuan nilai K-S-

Z sebesar 1.699 dengan nilai signifikan 0.006 (p>0.05). Berdasarkan hasil kedua variabel 

jenis kelamin, maka data berdistribusi tidak normal. 

Uji Mann-Whitney Test 

Dari hasi uji normalitas data yang diperoleh tidak berdistribusi norma, sehingga 

peneliti menggunakan uji nonparametrik dan untuk uji perbedaan menggunakan mann 

whitney test. Uji mann whitney test adalah uji non parametrik yang digunakan untuk 

mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas. Apabila skala data variabel terikat 

adalah ordinal atau tidak berdistribusi normal. Berikut ini adalah perhitungan dari hasil uji 

mann-whitney test: 
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Tabel 4. Uji mann whitney test 

 Prososial 

Mann-Whitney U 160.500 

Wilcoxon W 1106.500 

Z -6.688 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 

 

Pada tabel 4. Hasil uji mann witney test pada variabel perilaku prososial yaitu 

hasil t mann-whitney = 160,500 dengan nilai signifikansinya = 0,000 (p>0,05). Maka hal 

ini memiliki arti ada perbedaan perilaku prososial pada mahasiswa keperawatan yang 

ditinjau dari jenis kelamin.   
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PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian mengenai perilaku prososial pada mahasiswa keperawatan 

ditinjau dari jenis kelamin, didapatkan hasil uji perhitungan tmann-witney yang memiliki nilai t-

hitung sebesar = 160.500 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (p>0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku prososial pada mahasiswa laki-laki dan 

perempuan, dengan skor rata-rata mahasiswa perempuan lebih tinggi, yaitu 81.49 dan untuk 

mahasiswa laki-laki, yaitu 61.95. 

  Hasil penelitian ini dapat dikatakan sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima artinya ada perbedaan atara perilaku prososial mahasiswa keperawatan 

ditinjau dari jenis kelamin. Hipotesis tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan 

oleh (Deutsch & Lamberti, dalam Sarwono, 2009) menyatakan bahwa secara jenis kelamin 

perempuan dan laki- laki mungkin mempunyai perbedaan dalam hal perilaku prososial. Dari 

beberapa penelitian yang ada, menjelaskan bahwa perempuan lebih cenderung melakukan 

perilaku prososial dibanding laki-laki. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Monks, 1988) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

laki-laki dan perempuan, dimana perempuan lebih prososial dibandingkan laki-laki. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Power dan Parke, dalam Eiserberg dan Mussen, 1989) 

menyatakan bahwa menurut budaya perilaku membantu dan menolong lebih pantas dilakukan 

oleh wanita sehingga wanita lebih cenderung memberikan pertolongan daripada pria. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh (Eagly & Crowley, 1986) menyatakan bahwa perempuan 

lebih empati atau simpati dibandingkan laki-laki, perbedaan ini ditimbul ketika peran jender 

dibutuhkan dalam situasi atau karakteristik yang seharusnya mereka untuk berbuat sesuatu. 

Dari hasil penelitian yang didapatkan dijadikan bukti bahwa kecenderungan melakukan 

perilaku prososial ada pada perempuan.  
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  Ada penelitian lain yang menyatakan bahwa secara konsisten laki–laki lebih 

cenderung memberi pertolongan pada perempuan yang mengalami kesulitan, meskipun 

perempuan pada semua umur mempunyai empati yang lebih tinggi dari pada laki–laki 

(Latane, dalam Taylor, 2009). 

  Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perilaku prososial pada mahasiswa 

keperawatan yang berjenis kelamin perempuan sangat tinggi dibanding mahasiswa 

keperawatan yang berjenis kelamin laki-laki dalam kategori sangat rendah. Hal ini juga dapat 

dipengaruhi oleh situasi dan karakteristik individu tersebut (Eagly & Crowley, 1986). Dari 

hasil data demografi yang penulis dapat rata-rata mahasiswa yang ditelitinya belum pernah 

melakukan praktek lapangan ke rumah sakit ataupun puskesmas, sehingga mahasiswa 

cenderung belum peka dalam melakukan perilaku prososial. Padahal seharusnya perilaku 

prososial itu harus nampak pada perilakumereka sebagai calon-calon perawat. Karena 

perilaku mereka menentukkan kesejahteraan pasien serta menentukkan pelayanan kesehatan 

yang optimal yang berdampak positif kepada pasien (Mimin Suhaimin, 2003). Selain itu juga 

tugas perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan yang didasari ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsiko-

sosio-spritual yang komprehensif serta ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan 

masyarakat. Praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam 

mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan 

seseorang (Kunanto, 2003). Jadi perilaku prososial ituseharusnya ada dalam diri setiap 

mahasiswa keperawatan, walaupun mereka belum mempunyai pengalaman praktek 

dilapangan, tetapi perilaku mereka harus mencerminkan perilaku prososial, karena itu sudah 

tugas mereka sebagai seorang perawat yang nanti akan melayani masyarakat.  

  Jadi dari hasil yang didapat oleh peneliti bahwa terdapat perbedaan perilaku prososial 

pada mahasiswa keperawatan ditinjau dari jenis kelamin. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat perbedaan perilaku prososial pada mahasiswa keperawatan yang ditinjau dari 

jenis  kelamin.  

2. Perilaku prososial  mahasiswa perempuan dan laki-laki sama-sama dalam kategori 

tinggi. 

SARAN 

1. Bagi Prodi Jurusan Keperawatan:  

a. Bagi pihak prodi jurusan keperawatan disarankan untuk menambah kemampuan soft skill 

bagi mahasiswa keperawatan. 

b. Bagi pihak Prodi jurusan keperawatan untuk memberikan seminar yang berkaitan dengan 

perilaku prososial, selain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa 

keperawatan, juga untuk melatih kepekaan dan inisiatif para mahasiswa keperawatan 

dalam menolong dan merawat pasien. 

2. Bagi penelitian selanjutnya: 

a. Penelitian ini masih memerlukan banyak masukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperkuat fenomena yang berkaitan dengan 

perilaku prososial pada mahasiswa keperawatan.  

b. Dapat menyempurnakan dan mengembangkan atau menambah variabel–variabel perilaku 

prososial disamping variabel jenis kelamin seperti motivasi perilaku, pola asuh, dan 

komformitas. 
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