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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari tolong 

menolong. Namun seiring berjalannya waktu, kepedulian seorang individu 

terhadap orang lain maupun lingkungan di sekitarnya cenderung menurun. 

Sekarang masyarakat telah memasuki suatu proses modernisasi dan globalisasi 

yang memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan manusia, sehingga 

terjadi pergeseran pada pola interaksi antar individu dan berubahnya nilai-nilai 

dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi antar individu menjadi bertambah 

longgar dan kontak sosial yang terjadi semakin rendah kualitas dan kuantitasnya. 

Salah satu bentuk pergeseran pola hubungan antara individu dengan individu lain 

dan lingkungan sekitarnya adalah fenomena menurunnya perilaku prososial dalam 

kehidupan manusia.  

Perilaku prososial didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara 

sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau menguntungkan individu 

maupun kelompok individu lain (Eisenberg & Mussen, 1989, hlm.3). Sesuai 

dengan Sears, dkk (1994, hlm. 47) yang mendefinisikan perilaku prososial sebagai 

segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk memberikan 

bantuan kepada orang lain tanpa memperdulikan motif dari orang yang 

memberikan bantuan. Dengan demikian, tindakan prososial dimaksudkan untuk 

memberikan keuntungan kepada orang lain. 

Perilaku prososial sangatlah penting bagi individu karena akan 

memberikan banyak dampak positif dalam kehidupannya. Beberapa dampak 

positif yang dimaksud diantaranya (1) meningkatkan rasa percaya diri (self-

confidence), (2) meningkatkan pengendalian diri (self-control), (3) meningkatkan 

keterampilan coping (coping-skills), (4) memiliki hubungan yang lebih baik 

dengan orang lain, (5) mendapatkan penerimaan yang lebih baik dari teman 

sebayanya dan (6) mengurangi dampak stress (Wentzel & McNamara, 1999; 

Baron & Branscombe, 2012; Baudinet, 2013; Raposa dkk, 2016; Pakaslahti, 

2002). Beberapa dampak positif akan memberikan manfaat dan pengaruh penting 

dalam kehidupan seorang individu.  
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Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Merdekasari (2014, hlm, 77) 

adanya penerimaan yang baik oleh lingkungan akan menjadikan individu menjadi 

lebih percaya diri, sehingga individu dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Battistich (dalam Alfiyah & 

Martani, 2015, hlm. 122) menunjukkan perilaku prososial memengaruhi 

penyesuaian sosial individu. Individu yang memiliki perilaku prososial yang baik 

cenderung akan mudah beradaptasi, memiliki coping dan pengendalian diri yang 

baik, sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Didukung pula oleh Eisenberg & 

Mussen (1989, hlm. 96) yang mengungkapkan individu yang mampu 

bersosialisasi secara umum akan mudah menerima reaksi yang positif dari teman 

sebaya ketika menunjukkan tindakan prososial. Selain itu, individu yang memiliki 

perilaku prososial yang baik cenderung akan diterima dengan baik oleh 

lingkungannya. Jadi individu yang senang melakukan perilaku prososial terhadap 

lingkungan, maka cenderung akan menampilkan perilaku yang positif dan jauh 

dari perilaku negatif atau antisosial.  

Selanjutnya di lingkungan sekolah, peserta didik yang berperilaku 

prososial cenderung akan menampilkan dampak-dampak yang positif. Beberapa 

diantara dampak positif diantaranya yaitu, (1) pencapaian akademik yang lebih 

baik, (2) memiliki kondisi well-being, (3) memiliki empati yang baik, (4) 

memiliki keterampilan hubungan interpersonal yang baik, (5) menciptakan afeksi 

yang baik dan penyesuaian sosial serta emosi yang baik (Caprara dkk, 2014; Telle 

& Pfister, 2015; Laninga-Wijnen dkk, 2016). Didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Willianmson, et al (2013, hlm. 94) menyatakan keterlibatan 

peserta didik dalam perilaku prososial berdampak positif pada pencapaian prestasi 

akademik, hubungan dengan teman sebaya dan fungsi psikologis yang baik. 

Dengan demikian, ketika setiap peserta didik mampu menampilkan perilaku 

prososial di lingkungan sekolah maka peserta didik akan merasakan suasana yang 

lebih nyaman selama proses pembelajaran, sehingga akan berdampak pula pada 

peningkatan prestasi belajar yang diraih oleh peserta didik di sekolah. Selanjutnya 

Ryff & Singer (1996, hlm. 16) menyebutkan tingkat kesejahteraan psikologis 

yang tinggi menunjukkan individu memiliki hubungan personal yang baik dengan 

orang lain dan memiliki tujuan hidup yang baik. Selaras dengan pendapat yang 
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diungkapkan oleh Eisenberg & Mussen (1989, hlm. 97) perkembangan perilaku 

prososial pada peserta didik sangat penting untuk membentuk hubungan sosial 

yang positif di kehidupan selanjutnya.  

Namun pada kenyatannya nilai-nilai prososial sekarang semakin 

menurun, khususnya dialami oleh para peserta didik di sekolah. Fenomena yang 

muncul menunjukkan peserta didik kurang memiliki kepedulian sosial, bisa 

terlihat dari kebiasaan peserta didik yang seringkali bersikap tidak peduli terhadap 

masalah sosial, cenderung individualisme, dan antisosial. Dengan kata lain, 

perilaku prososial peserta didik sekarang mengandung makna sebaliknya dengan 

perilaku prososial.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2014, hlm. 86) 

menunjukkan 58,22% peserta didik kelas VII SMP Negeri 21 Semarang Tahun 

Ajaran 2013-2014 memiliki perilaku prososial pada kategori rendah. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Foa & Foa (dalam Mahmud, 2003, hlm. 3) dapat 

disimpulkan sebelum individu memberikan pertolongan kepada orang lain, maka 

individu akan terlebih dahulu mempertimbangkan untung-ruginya. Dengan 

demikian, seseorang akan memberikan bantuan kepada orang lain dengan 

mengharapkan imbalan dari orang yang telah diberikan pertolongan. 

Studi yang dilakukan oleh Hamidah (dalam Darmawan, 2015, hlm. 95) 

ditujuh daerah di Jawa Timur yang menunjukkan adanya indikasi penurunan 

kepedulian sosial dan kepekaan terhadap orang lain dan lingkungannya. Remaja 

lebih menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri dan keberhasilannya tanpa 

banyak mempertimbangkan keadaan orang lain di sekitarnya. Dampaknya remaja 

menjadi semakin individualis dan sikap sosial yang dimiliki semakin pudar. 

Remaja cenderung egois dan berbuat untuk mendapatkan suatu imbalan (materi), 

akibatnya individu memiliki ketidakpedulian terhadap lingkungan sosialnya, 

terutama di kota-kota besar remaja menunjukan sikap materialistik, acuh pada 

lingkungan sekitar dan cenderung mengabaikan norma-norma yang tertanam sejak 

dulu. Bila tidak segera diatasi bisa menyebabkan semakin rendahnya sikap 

ketidakpedulian individu terhadap orang lain yang nantinya dapat mengakibatkan 

mereka tumbuh menjadi orang-orang yang memiliki sifat individualistik yang 

tinggi dan tidak suka menolong tanpa pamrih. 
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Peserta didik yang tidak mengembangkan perilaku prososialnya, maka 

akan mengalami penolakan dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik 

dengan orang lain. Dengan demikian, akan berdampak pada tahap perkembangan 

sosial selanjutnya. Didukung pula dengan pernyataan Yusuf (2008, hlm. 65) 

peserta didik yang mengalami kegagalan dalam salah satu tugas 

perkembangannya maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri peserta 

didik, menimbulkan penolakan dalam masyarakat, dan mengalami kesulitan-

kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan selanjutnya.  

Rendahnya perilaku prososial pada peserta didik disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku prososial 

diantaranya yaitu keluarga. Keluarga terutama orangtua sangatlah memegang 

peranan penting dalam pembentukan perilaku prososial peserta didik, karena 

keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak sebagai 

tempat belajar yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku prososial. 

Ada beberapa faktor dalam keluarga yang dapat memengaruhi kemunculan 

perilaku prososial yaitu struktur keluarga, pola asuh orang tua dan urutan 

kelahiran (Eisenberg et al, 1999, hlm. 1369). Setiap individu memiliki kepribadian 

yang berbeda-beda yang tentunya memengaruhi kecenderungan untuk berperilaku 

prososial. Beberapa diantara karakteristik individual yang dimaksud seperti jenis 

kelamin, usia, tipe kepribadian dan urutan kelahiran (Eisenberg & Mussen, 1989, 

hlm. 32). 

Penelitian berfokus pada urutan kelahiran sebagai faktor yang 

memengaruhi perilaku prososial. Penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg et al 

(1999, hlm. 1369) menyebutkan salah satu faktor yang cukup berpengaruh 

terhadap perkembangan perilaku prososial yaitu urutan kelahiran. Beberapa 

penelitian terhadap anak-anak, remaja dan orang dewasa dari berbagai posisi 

urutan kelahiran menunjukkan betapa posisi urutan dapat menjadi faktor yang 

kuat dalam menentukan jenis penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial yang 

harus dilakukan individu (Hurlock, 1988, hlm. 34). 

Santrock (2007, hlm. 29) mengemukakan anak pertama cenderung lebih 

dewasa, lebih penolong, menyesuaikan, cemas, memiliki kendali dan kurang 

agresif dibandingkan dengan saudara-saudara kandung lainnya. Didukung juga 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg et al (1999, hlm. 1369) yang 

mengemukakananak pertama terutama anak perempuan cenderung menunjukkan 

perilaku prososial yang lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya. Di samping itu, 

saudara yang lebih tua juga memiliki rasa marah lebih besar karena orang tua 

cenderung lebih memanjakan adik-adiknya. Menurut  Sutton & Smith (dalam 

Santrock, 2007, hlm. 30) anak-anak yang lahir selanjutnya beresiko memiliki sifat 

yang sangat tergantung. Anak tengah cenderung diplomatis, sering kali bertindak 

sebagai penengah saat timbul perselisihan. Anak bungsu cenderung bersifat 

manja, sehingga memungkinkan anak bungsu menjadi anak yang kurang mampu 

menyesuaikan diri (Boeree, 2013, hlm.151).  

Fenomena menurunnya perilaku prososial pada peserta didik dapat 

dilihat di beberapa sekolah, salah satunya di SMP Negeri 1 Cisaga. Berdasarkan 

dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, peserta didik yang berlatar 

belakang anak bungsu cenderung kurang menampilkan perilaku prososial. Anak 

bungsu cenderung bersikap tidak peduli terhadap sesama, cenderung kurang 

bersedia untuk berbagi, kurang mampu bekerjasama yang baik dengan orang lain, 

cenderung sering berbohong, cenderung kurang bersedia untuk menyumbang, 

cenderung kurang bersedia membantu orang lain tanpa adanya imbalan atau 

pujian. Sementara peserta didik yang berlatar belakang anak sulung dan anak 

tengah cenderung lebih menampilkan perilaku prososial. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan perilaku 

prososial adalah perilaku yang perlu dikembangkan bagi setiap individu 

khususnya peserta didik, baik melalui lingkungan keluarga, masyarakat maupun 

sekolah. Hurlock (1990, hlm. 213) mengungkapkan salah satu tugas 

perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan 

penyesuaian sosial. Dengan demikian, dibutuhkan penyesuaian sosial yang 

memadai agar peserta didik dapat mengetahui bagaimana menjalin hubungan 

yang baik dan mampu berempati kepada orang lain. Upaya untuk mencapai tugas 

perkembangan peserta didik dalam penyesuaian sosial yaitu dengan meningkatkan 

perilaku prososial pada peserta didik. 

Layanan bimbingan dan konseling memiliki peranan yang penting dalam 

membantu peserta didik agar mampu mengembangkan perilaku prososial peserta 
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didik di sekolah. Bimbingan dan konseling adalah upaya untuk memfasilitasi 

peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya dan mencapai tugas-

tugas perkembangannya. Tujuan layanan bimbingan dan konseling yaitu 

membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam 

kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup 

aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal (Kemendikbud, 

2014, hlm. 2). 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Perilaku prososial adalah kemampuan sosial yang mengacu pada 

tindakan untuk menolong atau membantu individu maupun kelompok individu 

lain yang dilakukan secara tulus tanpa adanya motif-motif tertentu berupa imbalan 

atau keuntungan. 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi munculnya perilaku prososial 

yaitu: (1) faktor biologis, salah satu faktor yang berperan dalam pembentukan 

perilaku prososial pada individu adalah faktor gen atau biologis. Faktor biologis 

berkaitan dengan sifat menurun atau genetis, (2) keanggotaan dalam kelompok 

atau budaya, tindakan individu cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

dimiliki oleh suatu kelompok atau budaya tertentu, (3) Pengalaman sosialisasi, 

pengalaman sosialisasi yang didapatkan oleh individu sejak kecil melalui agen-

agen sosialisasi meliputi lingkungan keluarga, kelompok bermain, sekolah dan 

media masa akan memengaruhi kecenderungan individu berperilaku prososial, (4) 

proses kognitif, seiring dengan laju pertumbuhan individu proses kognitif akan 

semakin berkembang dan mampu berfikir lebih kompleks, (5) responsivitas 

emosi, respon-respon emosi yang muncul pada individu seperti empati terhadap 

musibah yang menimpa orang lain, perasaan menyesal ketika melakukan 

kesalahan dan perhatian kepada orang lain akan memengaruhi munculnya bentuk 

perilaku prososial, (6) kepribadian dan variabel personal, setiap individu memiliki 

kepribadian dan variabel personal yang berbeda-beda yang tentunya memengaruhi 

kecenderungan untuk berperilaku prososial. Beberapa diantara karakteristik 

individual yang dimaksud seperti jenis kelamin, usia, tipe kepribadian dan urutan 

kelahiran, (7) situasi dan lingkungan situasional, tentunya situasi dan lingkungan 

situasional tertentu akan memengaruhi individu berperilaku prososial (Eisenberg 
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& Mussen, 1989, hlm. 32). Lebih lanjut, Eisenberg et al (1999, hlm. 1368-1369) 

menambahkan faktor yang memengaruhi perilaku prososial yaitu faktor keluarga. 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama anak sebagai tempat belajar serta 

merupakan guru yang pertama dan paling berpengaruh dalam mengajarkan 

perilaku prososial. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang juga memengaruhi 

perilaku prososial berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg et 

al (1999, hlm. 1369), yaitu faktor urutan kelahiran. 

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk mengungkap 

hubungan antara perilaku prososial dengan urutan kelahiran, diantaranya: (a) 

Penelitian Dunn, J., & Munn, P. (1986, hlm. 279) anak sulung lebih cenderung 

berperilaku prososial khususnya dalam interaksi dengan adik-adiknya, (b) 

Penelitian Eisenberg et al (1999, hlm. 1369) anak pertama terutama anak 

perempuan cenderung menunjukkan perilaku prososial yang lebih tinggi 

dibandingkan adik-adiknya, (c) Penelitian Schwar & Mahony (2012, hlm. 58) 

remaja akhir yang merupakan anak tengah cenderung memiliki perilaku prososial 

yang lebih tinggi dari pada anak terakhir, (d) Penelitian Sulloway (1999, hlm. 

192) anak bungsu cenderung lebih mahir secara sosial daripada anak sulung, 

karena mereka tidak hanya punya orang tua sebagai agen sosialisasi tetapi juga 

disosialisasikan oleh kakak-kakaknya yang bisa menjadi model sosial yang lebih 

maju dalam keterampilan hubungan dengan teman sebaya. Penelitian-penelitian 

diatas menunjukkan terdapat berbagai kesimpulan mengenai hubungan antara 

perilaku prososial dengan urutan kelahiran. 

Penelitian-penelitian terdahulu diatas sudah menguatkan pendapat 

adanya hubungan antara perilaku prososial dengan urutan kelahiran. Namun 

penelitian di Indonesia masih sulit ditemukan, karena baru sebatas dilakukan 

penelitian di luar negeri. Selain itu, penelitian terhadap usia remaja awal di 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih sulit ditemukan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut. 

1.2.1 Seperti apa kecenderungan perilaku prososial peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Cisaga Tahun Ajaran 2018/2019? 
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1.2.2 Seperti apa kecenderungan perilaku prososial berdasarkan urutan kelahiran 

peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Cisaga Tahun Ajaran 

2018/2019? 

1.2.3 Apakah terdapat perbedaan kecenderungan perilaku prososial peserta didik 

berdasarkan urutan kelahiran pada kelas VIII di SMP Negeri 1 Cisaga 

Tahun Ajaran 2018/2019?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum yaitu untuk mengetahui perbandingan 

perilaku prososial peserta didik berdasarkan urutan kelahiran. 

Adapun tujuan penelitian secara khusus mengacu pada rumusan masalah 

sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Maka penelitian 

bertujuan untuk: 

1.3.1 Memperoleh gambaran secara empirik tentang profil perilaku prososial 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Cisaga Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3.2 Memperoleh gambaran secara empirik tentang profil perilaku prososial 

berdasarkan urutan kelahiran peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 

Cisaga Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3.3 Memperoleh gambaran secara empirik tentang perbedaan perilaku 

prososial peserta didik berdasarkan urutan kelahiran pada kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Cisaga Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan keilmuan dalam bidang pendidikan, khususnya pada 

bidang Bimbingan dan Konseling. 

1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat diantaranya sebagai 

berikut: 

1.4.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling penelitian dapat dijadikan 

informasi dan bahan referensi untuk mengenali perilaku prososial 

peserta didik dan karakteristik perilaku prososial anak sulung, 

anak tengah dan anak bungsu. Dengan demikian diharapkan guru 



9 
 

Rahma Wiati,2019 
PERBANDINGAN PERILAKU PROSOSIAL PESERTA DIDIK BERDASARKAN URUTAN KELAHIRAN 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan yang lebih 

efektif dan mampu mengembangkan perilaku prososial peserta 

didik di sekolah.  

1.4.2.2 Bagi sekolah, penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam 

memahami perilaku prososial peserta didik. 

1.4.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai perilaku 

prososial peserta didik yang berkaitan dengan urutan kelahiran. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai 

berikut. 

BAB I memaparkan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. BAB II memaparkan Konsep Perilaku 

Prososial, meliputi : pengertian perilaku prososial, faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku prososial, aspek-aspek perilaku prososial, proses 

pengambilan keputusan perilaku prososial, perkembangan perilaku prososial. 

Dipaparkan juga mengenai konsep urutan kelahiran yang meliputi: pengertian 

urutan kelahiran, karakteristik anak berdasarkan urutan kelahiran. BAB III 

memaparkan Metode Penelitian, yang berisikan tentang alur penelitian yang 

meliputi: desain penelitian, partisipan penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis 

data dan analisis perbandingan. BAB IV memaparkan Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, yang memaparkan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan 

dan analisis data, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. BAB V memaparkan 

Kesimpulan dan Rekomendasi hasil penelitian yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap temuan penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi 

guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dan bagi peneliti selanjutnya. 

 


