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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perilaku altruisme dengan partisipasi sosial 

pada anggota karang taruna dengan rasa kepemilikan organisasi (sense of belonging) sebagai variable 

intervening. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena karang taruna merupakan organisasi yang 

bergerak pada kegiatan partisipasi sosial dan merupakan kegiatan tanpa adanya imbalan yang 

merupakan perilaku altruisme dan perlu didasari oleh adanya rasa kepemilikan organisasi (sense of 

belonging) agar kegiatan dapat perjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan kepada 48 orang anggota 

karang taruna X.  Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang diberikan secara 

offline. Metode product of coefficient dengan menggunakan analisa jalur dilakukan untuk menganalisa 

data dalam penelitian ini. Hasil uji Sobel Test menunjukkan (p= 0,04 < 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku altruisme dengan partisipasi sosial pada 

anggota karang taruna dengan rasa kepemilikan organisasi (sense of belonging) sebagai variable 

intervening.  
 

Kata kunci: karang taruna, perilaku altruisme, partisipasi sosial, rasa kepemilikan 

 

ABSTRACT 
This research aims to examine the relationship between altruism behavior with social participation 

and organizational sense of belonging as an intervening variable. This research is important to do 

because youth organization engaged in social participation activities and is an activity without any 

reward which is the behavior of altruism and need to be based on the existence of a sense of belonging 

so the activities can goes well. This study was conducted on 48 members of youth organization X. Data 

collection was done by using questionnaire which was given offline. Data analysis was done in this 

research using path analysis with intervening variable with product of coeffcient method. The Sobel 

Test result shows (p= 0.04 < 0.05) that there is a correlation between altruism behavior with social 

participation in members of youth organization with sense of belonging as intervening variable.  
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P E N D A H U L U A N  

 Kehidupan bermasyarakat interaksi merupakan wujud dari keterlibatan individu dengan 

lingkungannya karena telah diketahui bahwa manusia termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri dan perlu bantuan orang lain. Kesempatan untuk mengembangkan diri agar menjadi pribadi 

yang partisipasif dengan lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan karang taruna. 

Kegiatan karang taruna merupakan sebuah wadah yang positif untuk generasi muda pada usia remaja 

untuk melakukan hal yang lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dengan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Partisipasi sosial sebagai bentuk interaksi antar 

individu dan kelompok dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut mencakup siapapun selain dari 

pasangan individu tersebut (Utz, Carr, Nesse, & Wortman, 2002). Partisipasi sosial merupakan 

aktivitas yang dilakukan melibatkan sebuah tindakan seseorang dan berkontribusi untuk orang lain 

(Lariviere, 2008). Era globalisasi saat ini cara berfikir generasi  muda lebih bersikap acuh terhadap 

permasalahan lingkungan. Berkurangnya kepedulian generasi muda pada lingkungan masyarakat 

ditunjukkan dengan penurunan jumlah anggota karang taruna serta kinerjanya. Contohnya Penurunan 

jumlah anggota karang taruna terdapat di Yogyakarta memperlihatkan bahwa hanya 30% dari 453 

anggota karang taruna yang aktif (Dila, 2016). Masalah penurunan tingkat partisipasi sosial pada 

karuna taruna juga terjadi di karang taruna X yang didapatkan dari hasil wawancara. 

 Penurunan tingkat partisipasi sosial seseorang dapat dilihat dari hal apa yang membuatnya 

mau untuk berpartisipasi salah satunya adalah karena adanya rasa kepemilikan (sense of belonging). 

Rasa kepemilikan (Sense of belonging) sebagai pembentuk identitas dalam diri individu dan sebagai 

motivasi untuk mereka berpartisipasi dalam masyarakat atau kelompoknya. Kesempatan untuk 

berpartisipasi dan kemungkinan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat sangat penting 

untuk meningkatkan kesejahteraa psikologis dan sosial well being serta rasa kepemilikan (sense of 

belonging) mereka (Prilleltensky, Nelson, & Peison, 2001). Perasaan dihargai dan memiliki terhadap 

lingkungan sosial yang diikutinya dapat mendorong seseorang untuk melakukan partisipasi sosial 

(Berkman, Glass, Brissette, & Seeman, 2000). Rasa kepemilikan (sense of belonging) harus dimiliki oleh 

setiap individu agar ia dapat menjalani kegiatan dengan baik di lingkungannya maupun kegiatan 

dalam kelompoknya (Jones, 2003). Rasa kepemilikan (sense of belonging) merupakan sesuatu yang 

penting untuk dimiliki oleh setiap anggota karang taruna karena dengan adanya rasa kepemilikan 

membuat seseorang dapat menjalankan tugas organisasinya dengan baik. Hal itu dikarena bila 

seseorang memiliki rasa kepemilikan berarti muncul adanya perasaan dihargai dalam kelompok 

sehingga memunculkan keinginan untuk berkontrubusi.  

  Karang taruna merupakan organisasi sosial di lingkungan masyarakat yang tidak 

menghasilkan keuntungan (lembaga non-profit) dan kegiatan sosial merupakan fungsi dari organisasi 

tersebut. lembaga non-profit yang dikuti oleh anggota karang taruna perlu didasari oleh adanya 

kemauan dari dalam diri karena tidak akan mendapatkan imbalan. Setiap individu memiliki keinginan 

untuk berpartisipasi dengan didasari adanya rasa kepedulian dan solidaritas terhadap sesama yang 

membedakannya adalah tingkat altruisme pada masing-masing individu yang mempengaruhinya 
dalam melakukan suatu tindakan (Klandermans, 1984). Perilaku menolong yang ditunjukkan anggota 

karang taruna dilakukan tanpa mendapatkan keuntungan maupun imbalan karena karang taruna 

merupakan organisasi non-profit. Teori psikologi menjelaskan bahwa perilaku menolong tanpa 

adanya imbalan pada organisasi karang taruna disebut sebagai perilaku altruisme. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan altruisme yaitu dipengaruhi oleh faktor instrinsik 
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(perasaan dalam diri dan sifat) dan faktor ekstrinsik (bystander, menolong jika orang lain menolong, 

desakan waktu dan kemampuan yang dimiliki) (Sears, Freedman, Jonathan , & Peplau, 1994). 

Menolong orang lain tanpa menuntut suatu balasan dapat membantu meningkatkan well being 

(Dayakisni & Hudaniah, 2009). Individu yang memiliki altruisme akan memiliki harga diri yang lebih 

tinggi, kompetensi tinggi, internal locus of control yang tinggi, rendah dalam meminta persetujuan, 

memiliki moral yang tinggi dan memiliki kemungkinan yang lebih baik dalam perilaku prososial 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki altruisme (Wakefiled, 1993).  

 Perilaku altruisme jika dilakukan memiliki dampak yang baik untuk organisasi karang taruna 

karena dapat melatih kepekaan terhadap lingkungan dengan dorongan yang dari dalam diri. Rasa 

kepemilikan (sense of belonging) terhadap lingkungan atau pun organisasi dapat mendorong individu 
rela berkorban atau mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya terlebih 

dahulu. Adanya rasa kepemilikan (sense of belonging) akan membuat seseorang melibatkan perasaan, 

kepercayaan, harapan merasa cocok dalam kelompok, merasa memiliki tempat disana, dan adanya 

perasaan diterima oleh kelompok akan memunculkan perilaku rela berkorban demi kepentingan dan 

kesejahteraan kelompoknya yang termasuk dalam perilaku altruisme (MC.Millan & Chavis, 1986). 

Munculnya rasa kepemilikan (sense of belonging) pada organisasi akan membuat anggota karang 

taruna melakukan perilaku altruisme seperti dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, membantu 

warga yang sedang kesusahan atau membutuhkan dan permasalahan sosial lainnya tanpa 

mendapatkan imbalan yang diwujudkan dalam partisipasi sosial. 

 Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan, penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
mengetahui hubungan antara rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap partisipasi sosial, 
hubungan antara perilaku altruisme terhadap partisipasi sosial dan hubungan antara perilaku 
altruisme terhadap partisipasi sosial yang di intervining oleh rasa kepemilikan (sense of belonging). 

Perilaku Altruisme 

Perilaku altruisme adalah suatu bentuk khusus penyesuaian perilaku yang di lakukan untuk 
kepentingan orang lain, bisa merugikan dirinya sendiri dan bisa juga menjadi motivasi utama untuk 
meningkatkan kesejateraan orang lain tanpa mengharapkan adanya suatu penghargaan (Baron & 
Bryne, 2004). Terdapat 5 aspek-aspek perilaku altrusime sebagai berikut (Baron & Bryne, 2004): 
1.Empati adalah Individu yang senang menolong orang lain memiliki empati yang lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan individu yang tidak menolong orang lain. Individu yang altruistik 
menggambarkan diri mereka sebagai pribadi yang bertanggung jawab, bersosialisai, menenangkan, 
toleran, memiliki self-control dan termotivasi untuk membuat impresi yang baik. 2. Mempercayai 
dunia yang adil adalah Individu yang suka menolong mempersepsikan dunia sebagai tempat yang adil 
dan percaya bahwa tingkah laku yang baik akan mendapatkan imbalan dan tingkah laku yang buruk 
akan mendapatkan hukuman. 3.Tanggung jawab sosial yaitu seorang individu yang altruis memiliki 
keyakinan atau kepercayaan setiap manusia  memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal yang 
terbaik untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. 4. Locus of control internal adalah 
Individu yang altruis memiliki locus of control yang tinggi memiliki keyakinan bahwa setiap individu 
berhak untuk menentukan cara bertingkah lakunya sendiri dengan berusaha untuk mengoptimalkan 
hasil akhir yang baik dan meminimalkan yang buruk. 5. Egosentrisme rendah adalah Individu yang 
altruis tidak memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang egosentris, self-absorbed dan kompetitif. 

Partisipasi Sosial 

Partisipasi sosial adalah sebagai bentuk interaksi antar individu dan kelompok dengan 
lingkungannya. Dalam hal ini, lingkungan mencakup siapapun selain dari pasangan individu tersebut 
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(Utz, Carr, Nesse, & Wortman, 2002).  Terdapat 2 dimensi partisipasi sosial sebagai berikut (Utz, Carr, 
Nesse, & Wortman, 2002): 1.Partisipasi sosial formal adalah bentuk partisipasi yang dilakukan sesuai 
dengan keikutsertaan seseorang dalam kelompok dan kegiatan kelompok tersebut. Bentuk kegiatan 
tersebut dapat berupa pertemuan sosial, kegiatan keagamaan dan kegiatan yang bersifat sukarela. 2. 
Partisipasi sosial adalah bentuk partisipasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
individu tersebut untuk berinteraksi dengan individu lain maupun kelompok. Bentuk kegiatan 
tersebut dapat berupa komunikasi langsung maapun tidak langsung dengan orang lain atau anggota 
dalam kelompok. 

Rasa Kepemilikan (Sense of Belonging) 

Rasa kepemilikan (sense of belonging) sebagai pengalaman keterlibatan individu pada suatu 
sistem dalam lingkungannya sehingga individu tersebut merasa bahwa dirinya menjadi bagian  
integral dari lingkungannya (Choenarom, Williams, & Hagerty, 2005). Aspek-aspek rasa kepemilikan 
(sense of belonging) sebagai berikut (Walz, 2008): 1. Valued Involvement adalah pengalaman seseorang 
terkait perasaan dihargai, diperlukan/dibutuhkan, serta perasaan diterima oleh lingkungannya. 2.Fit 
adalah Persepsi bahwa karakteristik yang dimiliki seseorang telah sesuai dengan sistem atau 
lingkungan dimana dirinya berada. 

Karang Taruna  

  Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 UU Nomer 77 tahun 2010 
karang taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana 
pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang setiap anggota masyarakat 
yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dari oleh dan untuk 
masyarakat muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.  
 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan 

kuesioner sebagai alat ukur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak nya 
hubungan antara perilaku altruisme dengan partisipasi sosial pada anggota karang taruna dengan rasa 
kepemilikan organisasi (sense of belonging) sebagai variabel intervening. Subjek pada penelitian ini 
adalah seluruh anggota karang taruna X yang berjumlah 48 orang. Alat ukur yang digunakan pada 
penelitian ini adalah skala perilaku altruisme dengan reliabiltas 0,944, skala partisipasi sosial dengan 
relibilitas 0,798 dan skala rasa kepemilikan (sense of belonging) dengan reliabilitas 0,842. Data yang 
telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan uji asumsi. Langkah 
selanjutnya setelah uji asumsi terpenuhi dilakukan uji korelasi, uji regresi dan uji sobel test untuk 
melihat jenis mediasi yang digunakan.  
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Analisis Deskriptif 

Berikut ini hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini. 

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif  

 Min. Max. Mean SD Skewness Kurtosis 
PS 25 61 42,5 7,588 0,789 0,343 0,242 0,674 
SOB 28 52 38,06 5,444 -0,054 0,343 -1,532 0,674 
PA 21 59 39,33 12, 178 0,165 0,343 -0,217 0,674 
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Catatan: PS = Partisipasi Sosial; SOB= Sense of Belo nging; PA = Perilaku Altruisme. 
N = 108. 
 
 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari 28 subjek, nilai minimal dari 

partisipasi sosial adalah 25 dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 61. Nilai minimal dan 

maksimal pada rasa kepemilikan (sense of belonging) yang diperoleh adalah 28 dan 52. 

Variabel perilaku altruisme nilai minimal dan maksimal yang didapatkan adalah 21 dan 59. 

Nilai stadart deviasi masing-masing variabel sebesar 7,588  untuk variabel partisipasi sosial, 

5,444 untuk variabel rasa kepemilikan (sense of belonging) dan 12,178 untuk variabel 

perilaku altruisme.  

 Nilai skewness data partisipasi sosial dan perilaku altruisme menunjukkan angka 

positif yaitu 0,789 dan 0,165. Hal ini menunjukkan adanya distribusi data cenderung banyak 

disebelah kiri. Sedangkan nilai skewness data rasa kepemilikan (sense of belonging) 

menujukkan angka negative -0,054 yang artinya distribusi data cenderung banyak disebelah 

kanan. 

 

Uji Asumsi 

Berdasarkan gambar normal P-P plot, dapat dilihat titik-titik tersebar dalam garis 

diagonal dari kiri bawah menuju kanan atas. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi 

penyimpangan yang terlalu besar.  Nilai uji autokorelasi yang didapatkan pada tabel Durbin-

Watson (DW) adalah sebesar 2,013, sehingga variabel tersebut independen (tidak ada 

autokorelasi) yang ditunjukkan dengan dU < DW < 4 – dU (1,62 < 2,013 < 2,38). Uji 

Homoskedastisitas berdasarkan scatterplot dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dan 

tidak membentuk pola tertentu. Bentuk titik-titik yang menyebar diatas menunjukkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, uji berdasarkan hasil uji 

multikolinieritas tersebut tidak terdapat masalah multikoliniearitas dalam model regresi nilai 

tolerance 0,635 dan nilai varian VIF 1,574 tidak melebihi angka sepuluh, dapat dikatakan 

tidak terjadinya multikoliniearitas. 
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Hasil Uji Korelasi 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan signifikansi 0,003 (p<0,05). Hal ini 

menggambarkan terdapat hubungan antara partisipasi sosial dengan rasa kepemilikan (sense of 

belonging) pada anggota karang taruna. Selain itu dari hasil penelitian terdapat hubungan antara 

perilaku altruisme dengan rasa kepemilikan (sense of belonging) pada anggota karang taruna 

dengan signifikansi 0,039 (p<0,05).  

Hasil Uji Regresi  

Hasil regresi pertama menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara perilaku altruisme 

dengan rasa kepemilikan (sense of belonging). Arah pengaruh perilaku altruisme dengan rasa 

kepemilikan (sense of belonging) adalah positif dengan signifikansi 0,000 (p < 0,05; β = 0,270). 

Hasil regresi kedua menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel rasa kepemilikan (sense of 

belonging) terhadap variabel partisipasi sosial dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 (p < 0,05; β 

=0,511). Berbeda dengan regresi ketiga diperlihatkan pada variabel perilaku altruisme terhadap 

variabel  partisipasi sosial dengan nilai signifikansi sebesar 0.839 (p < 0,05; β =0,022) yang berarti 

perilaku altruisme tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi sosial.  Sehingga perlu adanya 

analisis jalur untuk menentukan mediasi yang digunakan.  

Hasil Analisis jalur  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis Intervening Perilaku Altruisme terhadap Partisipasi Sosial Melalui Rasa 

Kepemilikan (Sense of Belonging) 
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 Berdasarkan gambar analisis jalur tersebut maka hasil yang di dapatkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat hubungan langsung antara perilaku altruisme dengan partisipasi sosial 

pada anggota karang taruna dengan koefisien b = 0, 22 dan signifikansi 0,83 (p < 0,05) 

yang artinya hipotesis pertama ditolak. 

2. Terdapat hubungan langsung antara rasa kepemilikan (sense of belonging) dengan 

partisipasi sosial pada anggota karang taruna dengan koefisien b = 0, 511 dan 

sigfikansi 0, 003 (p < 0,05) yang artinya hipotesis kedua diterima. 

3. Berdasarkan analisis jalur yang dilakukan dapat dilihat hubungan langsung antara 

perilaku altruisme terhadap partisipasi sosial dengan nilai koefisien β = 0,022. Setelah 

itu, dilakukan penghitungan uji efek mediasi tidak langsung yang sobel test. Hasil yang 

didapat menggambarkan nilai β = 1,964 dan nilai p = 0,04 dengan standar error 0,070. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai p mengambarkan signifikansi yang berarti 

kurang dari 0,05 (p < 5%) yang artinya terdapat hubungan tidak langsung yang 

signifikan antara variabel perilaku altruisme terhadap partisipasi sosial dimediasi oleh 

variabel rasa kepemilikan (sense of belonging) atau dengan kata lain rasa kepemilikan 

(sense of belonging) menjadi variabel yang memediasi hubungan perilaku altruisme 

terhadap partisipasi sosial. Selain itu, dilakukan pengujian mediasi yaitu dilakukan 

dengan perkalian jalur pada koefisien 0,270 x 0,511 = 0,137 yang berarti bahwa nilai 

0,022 < 0,137. Mediasi yang digunakan pada penelitan ini berjenis mediasi penuh. 

 

D I S K U S I  
 Hasil dari penelitian ini dilakukan terhadap 48 orang anggota karang taruna X 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara rasa kepemilikan (sense of 

belonging) dengan partisipasi sosial dengan koefisien korelasi sebesar 0,003 (p < 0,05) dan 

memiliki arah hubungan yang positif sehingga apabila rasa kepemilikan (sense of belonging) 

meningkat maka tingkat partisipasi sosial akan meningkat. Hal tersebut juga dibuktikan 

dalam analisis jalur yang dilakukan antara rasa kepemilikan (sense of belonging) dengan 

partisipasi sosial yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.03 lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti terdapat hubungan langsung antara rasa kepemilikan (sense of belonging) dengan 
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partisipasi sosial. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa asumsi awal yang 

diajukan peneliti mengenai adanya hubungan antara sense of belonging dengan partisipasi 

sosial sesuai dengan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan. Rasa kepemilikan (sense of 

belonging) sebagai pengalaman keterlibatan individu pada suatu sistem dalam lingkungannya 

sehingga individu tersebut merasa bahwa dirinya menjadi bagian integral dari lingkungannya 

(Choenarom, Williams, & Hagerty, 2005). Munculnya perasaan menjadi bagian dalam suatu 

kelompok akan menimbulkan rasa nyaman dan merasa dihargai. Adanya perasaan dihargai 

dan memiliki yang dirasakan seseorang saat mengikuti organisasi dapat meningkatkan social 

well-being serta memicu seseorang melakukan partisipasi sosial (Berkman, Glass, Brissette, & 

Seeman, 2000).  Kesempatan untuk partisipasi dan penentuan nasib sendiri dan kemungkinan 

memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan psikologis dan social well being serta rasa kepemilikan (sense of belonging) 

mereka (Prilleltensky, Nelson, & Peison, 2001). Adanya dorongan rasa memiliki (sense of 

belonging) dapat menjadi faktor seseorang untuk berpartisipasi secara sosial dan hal tersebut 

dapat menjadi indikasi adanya hubungan diantara dua variabel tersebut. Keinginan untuk 

melakukan partisipasi sosial didasari oleh dorongan kelompok tersebut dan bukan untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi (Bukov, Mass , & Lampert, 2002). Dorongan kelompok 

tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya kecocokan seseorang dalam kelompok (Fit), yaitu 

persepsi bahwa karakteristik yang dimiliki seseorang telah sesuai dengan sistem atau 

lingkungan dimana dirinya berada (Walz, 2008). 

 Hasil peneltian yang selanjutnya nenunjukkan adanya hubungan signifikan antara 

perilaku altruisme dengan besar koefisien korelasi sebesar 0,039 (p < 0,05) dan memiliki arah 

hubungan yang positif. Hal yang berbeda terjadi ketika dilakukan analisis jalur pada perilaku 

altruisme dengan partisipasi sosial yang menunjukkan signikansi 0,83 yang artinya lebih 

besar dari 0,05 yang menunjukkan kedua variabel tidak ada  hubungan langsung. Perilaku 

altruisme adalah suatu bentuk khusus penyesuaian perilaku yang di lakukan untuk 

kepentingan orang lain, bisa merugikan dirinya sendiri dan bisa juga menjadi motivasi utama 

untuk meningkatkan kesejateraan orang lain tanpa mengharapkan adanya suatu penghargaan 

(Baron & Bryne, 2004). Karang taruna merupakan sebuah organisasi non-profit, kegiatan 
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yang menjadi program kerjanya pun merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan 

keuntungan atau imbalan. Fungsi dari terbentuknya karang taruna mengarah pada partisipasi 

sosial yang dilakukan untuk lingkungannya. Adanya attitude theory yakni keinginan untuk 

memberikan keuntungan terhadap masyarakat diwujudkan dengan keinginan seseorang 

untuk berpartisipasi (willingness to participate) (Klandermans, 1984). Setiap orang memiliki 

keinginan untuk berpartisipasi didasari oleh adanya rasa kepedulian dan solidaritas terhadap 

sesame yang membedakannya adalah tingkatan perilaku altruisme yang dimiliki manusia 

yang dapat menyebabkan seseorang melakukan partisipasi sosial (Klandermans, 1984). 

Tingkat altruisme ini yang membedakan antara satu individu dengan yang lain dalam 

melakukan suatu tindakan berupa partisipasi sosial.  Sebab, seseorang bisa dikatakan 

altruisme apabila ia memenuhi beberapa aspek yakni empati, mempercayai dunia yang adil, 

tanggunng jawab sosial, locus of control internal dan egosentrisme yang rendah (Baron & 

Bryne, 2004). Sebuah penelitian menemukan bahwa altruisme dapat dikembangkan dengan 

adanya empati (empathy) pada setiap individu dan juga dengan adanya empati membuat 

seseorang akan termotivasi untuk perilaku altruisme pada kegiatan partisipasi sosial (Batson, 

Dyck, Brandt, Batson, & Powel, 1988). Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa tidak adanya 

hubungan dalam hasil analisis pada penelitian ini bisa disebabkan karena pemicu anggota 

karang taruna melakukan partisipasi sosial bukan karena adanya perilaku altruisme, karena 

seseorang yang melakukan perilaku menolong, belum tentu dikatakan sebagai perilaku 

alturisme. Perilaku altruisme dan partisipasi sosial bisa berhubungan apabila diperantai oleh 

variabel lain meskipun termasuk dalam hubungan tidak langsung karena harus di mediasi 

penuh terlebih dahulu. 

 Peneliti menggunakan variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu rasa kepemilikan 

(sense of belonging). Hasil yang didapatkan berdasarkan uji sobel test menunjukkan bahwa 

rasa kepemilikan (sense of belonging) terbukti signifikan menjadi mediator perilaku altruisme 

terhadap partisipasi sosial. Signifikansi yang didapatkan berdasarkan hasil uji sobel test 

0,04(p < 0,05). Mediasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mediasi penuh atau full 

mediation. Faktor perilaku altruisme dan rasa kepemilikan (sense of belonging) menjadi faktor 

penting ketika individu dalam melakukan suatu kegiatan kelompok agar dapat mereduksi 



Hubungan antara Perilaku Altruisme dengan Partisipasi Sosial pada Anggota Karang Taruna 
dengan Rasa Kepemilikan Organisasi (Sense of Belonging) sebagai Variable Intervening    10 
 
 

Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 1-12 

  

 

partisipasi sosial. Individu dalam kelompok yang mempunyai rasa kepemilikan (sense of 

belonging) akan membuat  melibatkan perasaan, kepercayaan, harapan merasa cocok dalam 

kelompok, merasa memiliki tempat disana, dan adanya perasaan diterima oleh kelompok 

akan memunculkan perilaku rela berkorban demi kepentingan dan kesejahteraan 

kelompoknya yang termasuk dalam perilaku altruisme (MC.Millan & Chavis, 1986). Ketika 

seseorang memiliki rasa kepemilikan (sense of belonging) akan mendorong agar ada kemauan 

untuk melakukan perilaku altruisme karena merasa memiliki tempat disana dan merasa 

dihargai dalam kelompok. Rasa kepemilikan (sense of belonging) harus dimiliki oleh setiap 

individu agar ia dapat berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik di lingkungannya maupun 

kegiatan dalam kelompoknya (Jones, 2003). Kondisi ini, membuat anggota karang taruna 

dapat mereduksi adanya partisipasi sosial. Kegiatan karang taruna membutuhkan adanya 

kordanisi yang baik karena kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan non- profit yang 

tidak menghasilkan keuntungan sehingga faktor perilaku altruisme dan rasa kepemilikan 

(sense of belonging). Faktor rasa kepemilikan (sense of belonging) merupakan sesuatu yang 

penting pada setiap anggotanya karena dapat menimbulkan rasa nyaman dan dihargai dalam 

kelompok yang akan berdampak pada keinginan untuk melakukan kegiatan bersama. Kedua 

faktor diatas perlu diperhatikan agar menimbulkan keinginan berpartisipasi sosial sesuai 

dengan fungsi terbentuknya karang taruna. 

 

S I M P U L A N  
 Berdasarkan dari analisa data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara rasa kepemilikan (sense of belonging) dengan partisipasi sosial. Hasil yang 

berbeda didapatkan pada perilaku altruisme dengan partisipasi sosial yang ternyata tidak 

memiliki hubungan langsung. Secara signifikan rasa kepemilikan (sense of belonging) terbukti 

memiliki peran mediasi terhadap hubungan antara perilaku altruisme dengan partipasi sosial. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara perilaku altruisme 

dengan partisipasi sosial pada anggota karang taruna dengan rasa kepemilikan (sense of 

belonging) sebagai variabel interventing. Jenis mediasi yang digunakan adalah mediasi penuh 

atau full mediation. 
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 Saran untuk anggota karang taruna dalam melakukan kegiatan partisipasi sosial perlu 

adanya perilaku altruisme dari dalam diri karena kegiatan yang dilakukan tidak mengasilkan 

suatu imbalan atau non-profit. Selain itu, untuk mereduksi tumbuhnya altruisme dalam diri 

anggota karang taruna perlu adanya rasa kepemilikan (sense of belonging) pada organisasinya 

agar partisipasi yang dilakukan dapat menimbulkan adanya perilaku altruisme. Rasa 

kepemilikan (sense of belonging) dapat dimiliki anggota dengan meningkatkan kepekaan 

terhadap lingkungan atau anggota lainnya. Kepekaan itu dapat muncul dengan rutin 

mengadakan pertemuan untuk membahas program yang akan dilakukan. Saran untuk 

pemerintah adalah tetap memberikan wadah untuk generasi muda dalam berorganisasi 

namun juga memberikan sosialisasi tentang apa sebenarnya tugas dan tujuan dari karang 

taruna. Bila perlu pemerintah membuat program baru yang sesuai dengan genarasi saat ini 

namun tanpa melupakan fungsi dan tugas awal dari terbentuknya karang taruna.  Peneliti 

selanjutnya mengembangkan penelitian dengan subjek komunitas lain yang bergerak dalam 

bidang sosial dan kemanusian. Serta menemukan faktor lain yang yang berhubungan dengan 

tingkat partisipasi. 

 
P U S T A K A  A C U A N  

Baron, R. A., & Bryne, D. (2004). Psikologi Sosial Ed. 10, Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 
Batson, C. D., Dyck, J. L., Brandt, J. R., Batson, J. G., & Powel, A. L. (1988). Five Studies Testing 

Two New Egoistic Alternatives to the Empathy-Altruism Hypothesis. Journal of 
Personality and Social Psychology,, 55(1), 52-77. 

Berkman, L. F., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. E. (2000). From social integration to health: 
Durkheim in the new millennium. Social Science & Medicine, 51(6), 843-857. 

Bukov, A., Mass , I., & Lampert, T. (2002). Social Participation in Very Old Age: Cross-Sectional 
and Longitudinal Findings From BASE. ournal of Gerontology: Psychological Sciences,, 
57B(6), 510-517. 

Choenarom, C., Williams, R. A., & Hagerty, B. M. (2005). The role of sense of belonging and 
social support on stress and depression in individuals with depression. Archives of 
Psychiatric Nursing, 19, 18-29. 

Dayakisni, T., & Hudaniah. (2009). Psikologi Sosial edisi revisi. Malang: UMM. 
Dila, H. (2016). kompasiana. Retrieved agustus 22, 2017, from Apa kabar karang taruna ?: 

http://www.kompasiana.com/hillnadilla/apa-kabar-karang-
taruna_571988b15197735c104439bd 

Jones, R. C. (2003). Sense of belonging and its relationship with quality of life and symptom 
distress among undergraduate college students. . Oklahoma: Oklahoma State University. 

Klandermans, B. (1984). Mobilization and Participation: social psychological expansions of 
resource mobilization theory. American Sociological Review, 49(5). 



Hubungan antara Perilaku Altruisme dengan Partisipasi Sosial pada Anggota Karang Taruna 
dengan Rasa Kepemilikan Organisasi (Sense of Belonging) sebagai Variable Intervening    12 
 
 

Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 1-12 

  

 

Lariviere, N. (2008). Analyse du concept de la participation sociale: définitions, cas 
d’illustration, dimensions de l’activité et indicateurs. Canadian Journal of Occupational 
Therapy, 75(2), 114-127. 

MC.Millan, W. D., & Chavis, M. D. (1986). Sense of community: A definition and a theory. 
Journal of Community Psychology, 14, 6-22. 

Prilleltensky, I., Nelson, G., & Peison, L. (2001). The role of power and control in children’s 
lives: An ecological analysis of pathways toward wellness, resilience, and problems. 
Journal of Community and Applied Social Psychology, 11, 143-158. 

Sears, D. O., Freedman, Jonathan , L., & Peplau, L. A. (1994). Psikologi Sosial Jilid 2. (M. 
Adryanto., Trans.) Jakarta: Erlangga. 

Suryanto, Putra, M. G., Herdina, I., & Alfian, I. N. (2012). Pengantar Psikologi Sosial. Airlangga 
University Press. 

Utz, R. L., Carr, D., Nesse, R., & Wortman, C. B. (2002). The effect of widowhood on older adults’ 
social participation: An evaluation of activity, disengagement, and continuity theories. 
The Gerontologist,, 4, 522-533. 

Wakefiled, j. C. (1993). Is altrusime part human nature? toward a theoretical foundation for 
the helping prosessions. Journal. 67(3), 406-458. 

Walz, L. (2008). The Relationship between college students‟ use of social networking sites and 
their sense of belonging. United States: University of Hartford. 

 
 

 


