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Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk saling tolong-menolong 

antara sesamanya. Dalam kehidupannya manusia cenderung mempunyai sifat tolong-

menolong tergantung bagaimana keluarga dan lingkungan membentuk sifat tersebut. 

Sebagaimana mahasiswa dalam kegiatannya sehari-hari di kampus dan lingkungan 

sekitarnya tentu perilaku saling membantu akan terjadi, salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku prososial adalah locus of control, di mana terdapat dua orientasi 

yaitu orientasi locus of control internal dan orientasi locus of control eksternal. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat locus of control pada mahasiswa 

fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk 

mengetahui tingkat perilaku prososial pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan untuk mengetahui hubungan antara 

locus of control dengan perilaku prososial pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Locus of control merupakan keyakinan seseorang mengenai sumber penentu 

perilakunya, yang mempunyai dua orientasi yaitu locus of control internal dan locus of 

control eksternal, sedangkan perilaku prososial merupakan tindakan menolong yang 

dilakukan untuk orang lain. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan 

teknik korelasi analisis regresi ganda (multiple regression analysis) untuk menguji 

hubungan antara locus of control internal dan eksternal dengan perilaku prososial. 

Sebelumnya untuk mengkategorisasikan locus of control dilakukan dengan melihat skor 

z-nya, sedangkan kategorisasi perilaku prososial menggunakan mean dan SD. Adapun 

teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan sampling purposive. Subjeknya 

merupakan mahasiswa fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Maulana malik 

Ibrahim Malang angkatan 2008-2010 dengan mengambil 15% dari 524 populasi yang ada 

sehingga diperoleh jumlah 77 mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan orientasi locus of control pada mahasiswa fakultas 

psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 13 orang 

17% pada orientasi locus of control internal dan 12 orang 16% pada orientasi locus of 

control eksternal, sedangkan 52 lainnya tidak dapat diklasifikasikan. Sedangkan perilaku 

prososial mahasiswa pada kategori tinggi 39 orang 50,65% , kategori sedang 37 orang 

48,05%  dan pada kategori rendah 1 orang 1,3%. Hasil analisis menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara locus of control dengan perilaku prososial yaitu rx1 = 

.633 sig = .000 dan rx2 = .861 sig = .000. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara kedua orientasi locus of control yaitu internal dan eksternal dengan 

perilaku prososial pada mahasiswa fakultas psikologi UIN Maliki Malang. 


