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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam setiap penelitian yang ilmiah tinjauan pustaka penting untuk 

diuraikan sebagai dasar dalam membangun konstruk teoritik dan sebagai 

tolak ukur untuk membangun kerangka berpikir serta menjadi sumber untuk 

menyusun hipotesis penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bab 

ini akan dipaparkan teori yang mendasari perilaku prososial dan bagaimana 

kecerdasan emosi, serta pola asuh otoritatif yang diduga merupakan faktor 

yang mempengaruhi perilaku prososial. 

 

II.1. Perilaku Prososial 

Dalam sub pokok bahasan tersebut akan dijelaskan secara berturut-

turut pengertian perilaku prososial, teori perilaku prososial, aspek-aspek 

perilaku prososial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial 

dalam kerangka teoritis. 

 

II.1.1. Pengertian Perilaku Prososial 

Perilaku prososial didefenisikan sebagai perilaku sukarela yang 

bertujuan untuk menguntungkan orang lain (Batson, 1998; Eisenberg, 

Fabes, & Spinrad, 2006; Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005 

dalam Kanacri, Pastorelli, Einsenberg, Zuffianò, dan Caprara, 2013). 

Mempertegas, Einsenberg dan Mussen (1989) juga mendefinisikan perilaku 

prososial sebagai tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu 

orang atau kelompok lain yang dilakukan dengan sukarela bukan dengan 

paksaan.  

Baron dan Byrne (2005) juga menjelaskan perilaku prososial 

sebagai segala tindakan apa pun yang menguntungkan orang lain tanpa 

harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan 
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tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang 

yang menolong. Dayakisni dan Yuniardi (2004) mendefinisikan perilaku 

prososial merupakan kesedian orang-orang untuk membantu atau menolong 

orang lain yang ada dalam kondisi distress (menderita) atau mengalami 

kesulitan. 

Wiliam (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2009) membatasi perilaku 

prososial sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan 

fisik atau psikologi penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, 

dalam arti secara material maupun psikologi. Dayakisni dan Hudaniah 

(2009), menyimpulkan perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku 

yang memberikan konsekuensi positif bagi si penerima, baik dalam bentuk 

materi, fisik atau psikologis tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas 

bagi pemiliknya.  

Menurut Brief dan Motowidlo (dalam Richaud, Mesurado, Cortada, 

2012) perilaku prososial adalah tindakan sosial yang positif, dilakukan 

untuk mempromosikan kesejahteraan orang lain. Sejalan dengan itu, 

Brigham (1991) menyatakan bahwa perilaku prososial mempunyai maksud 

untuk menyokong kesejahteraan orang lain, dengan demikian 

kedermawaan, persahabatan, kerjasama, menolong, menyelamatkan, dan 

pengorbanan merupakan bentuk-bentuk perilaku prososial. Menurut Staub 

(1978) ada tiga indikator yang menjadi tindakan prososial, yaitu: pertama, 

tindakan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut keuntungan pada 

pihak pelaku; kedua, tindakan itu lahir secara sukarela; dan ketiga tindakan 

itu menghasilkan kebaikan. 

Caprara, Babaranelli, Patorelli, Bandura dan Zimbardo (2000) 

mendefinisikan perilaku prososial sebagai perilaku gotong-royong, ramah-

tamah, menolong, percaya, berbagi, dan empatik. Selanjutnya, Caprara dan 
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Steca (2007) yang mengatakan bahwa perilaku prososial mengacu pada 

kecenderungan individu untuk melakukan tindakan sukarela yang 

ditujukkan untuk menguntungkan orang lain, seperti berbagi, 

menyumbangkan, peduli, menghibur, dan membantu. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, defenisi Caprara dkk., (2000) 

yang penulis dipakai sebagai dasar dalam penelitian ini.  

 

II.1.2. Teori Perilaku Prososial 

 Ada begitu banyak teori tentang perilaku prososial yang dikemukan 

oleh beberapa tokoh. Misalnya Einsenberg dan Mussen (1989) menelaah 

perilaku prososial dari tiga teori yaitu teori psikoanalisis, teori belajar 

tradisional, teori belajar belajar sosial kognitif, teori perkembangan 

kognitif. Sears dkk., (1994) membantu menjelaskan reaksi-reaksi perilaku 

prososial dalam teori reaktansi, teori pertukaran, dan teori atribusi. Sebagai 

pendukung dari teori-teori tersebut Sarwono (1999) juga membedah 

perilaku prososial atas beberapa teori, antara lain teori behaviorisme, teori 

pertukan sosial, teori empati, teori norma sosial, teori evolusi, dan teori 

perkembangan kognisi. Agak sedikit berbeda dengan Dayakisni dan 

Hudaniah (2009) dia membagi beberapa konsep teori yang berusaha 

menjelaskan motivasi seseorang untuk bertindak prososial yang secara 

terpisah dengan reaksi penerima pertolongan. Konsep teori yang berusaha 

menjelaskan motivasi seseorang untuk bertindak prososial, yaitu: empathy-

alturism hypothesis, negative state relief hypothesis, empathic joy 

hypothesis sedangkan reaksi penerima pertolongan dijelaskan dengan 

berbagai teori, yaitu: equity theory, teori pertukan sosial, self-threat theory 

of recepient.  

Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori belajar tradisional dari 

Bandura. Dalam teori ini mengatakan bahwa hampir semua tingkah laku 
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manusia dipelajari dan dibentuk oleh peristiwa yang terjadi di lingkungan 

seperti reward, punishment, dan modelling. Efek dari reward, dan 

punishment disebut reinforcement sedangkan modelling adalah proses 

belajar melalui proses observasi orang lain yang menolong. Ditinjau dari 

prespektif teori pembelajaran sosial tradisional, respon prososial 

diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari reinforcement langsung 

(reward). Karakter moral diartikan sebagai kebiasaan belajar dan sifat baik 

yang dipelajari dari orang tua dan guru, dan teman sebaya. Sebagai 

konsekuensi dari pengulangan pengalaman, anak belajar respon mana yang 

menyebabkan pujian dari orang lain misalnya orang tua, guru, dan teman 

sebaya. 

Dua konsep penting yang dikenalkan adalah observational learning 

dan cognitive regulator. Bandura menjadi pelopor dalam observational 

learning ini. Menurut pandangan Bandura, observational learning meliputi 

empat jenis proses, yakni atensi, retensi, produksi motor dan motivasi. 

Individu mengintimidasi jika ia mengikuti model, masuk dalam pikirannya 

apa yang telah diobservasi, dapat menerjemahkan secara fisik perilaku yang 

telah diobservasi dan motivasi untuk melakukan hal seperti itu (Einsenberg 

dan Mussen, 1989). 

Bandura sangat menekankan pada faktor kognitif internal. Pengaruh 

eksternal dipercaya mempengaruhi perilaku melalui proses mediasi kognisi. 

Individu secara simbolis memanipulasi informasi yang diperoleh dari 

pengalaman sehingga ia mampu menguji dan menghasilkan pengetahuan 

baru. Aktivitas kognitifnya mengungkapkan bahwa intensi dan proses 

evaluasi diri memainkan peran yang penting dalam pengaturan diri. 

Penggunaan representasi kognitif membuat individu dapat memgantisipasi 

perilaku yang keluar dan bertindak dengan cara yang diharapkan individu 
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juga menyusun tujuan untuk dirinya dan mengevaluasinya secara negatif 

jika mereka tidak konsisten antara kognitif dengan perilaku yang sesuai 

(Einsenberg dan Mussen, 1989). 

Menurut teori sosial kognitif, anak-anak mendapat standar internal 

dan aturan dengan mengimitasi model dan memahami penjelasan perilaku 

moral dari orang-orang yang mensosialisasikan nilai. Reaksi orang lain ini 

pada tingkah laku anak-anak membantu mereka untuk memahami 

signifikansi sosialnya. Oleh karena itu perkembangan moral termasuk 

perilaku prososial, dipandang sebagai hasil interaksi nyata tekanan sosial 

dan perubahan kapasitas kognitif individu (Einsenberg dan Mussen, 1989). 

Bandura mengungkapkan teori pembelajaran sosial yang sangat 

menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan 

evaluasi. Bandura menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi 

pembelajaran sosial adalah faktor sosial dan faktor kognitif serta faktor 

pelaku yang berperan dalam pembelajaran sosial. Faktor kognitif berupa 

ekspektasi atau penerimaan anak untuk meraih keberhasilan, faktor sosial 

mencakup pengamatan siswa terhadap model pola asuh serta perilaku orang 

tuanya. Bandura mengembangakan model determinis resipkoral 

(reciprocal determinism) yang terdiri dari tiga faktor utama yaitu perilaku, 

perilaku memengaruhi lingkungan, dan faktor person atau kognitif (Sears 

dkk., 1994). 

Dalam hal ini kecerdasan emosi dapat berperan sebagai faktor 

kognitif dalam pembelajaran sosial. Dimana salah satu komponen 

kecerdasan emosi adalah keterampilan kognitif, keterampilan ini digunakan 

untuk mengenal dan memahami pikiran dan pandangan orang lain. 

Sedangkan pola asuh otoritatif dapat berperan sebagai faktor lingkungan, 

dan prososial berperan sebagai perilakunya. Menurut Bandura, proses 
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mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model 

merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan bahwa perilaku 

manusia dalam konteks interaksi akan terjadi proses timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan lingkungan. Kondisi 

lingkungan sangat berpengaruh pada pola belajar sosial karena sebagian 

besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan melihat 

tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan 

(modelling), dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling 

penting dalam pembelajaran. 

 Bandura mengungkapkan bahwa perilaku seseorang adalah hasil 

interaksi faktor dalam diri (kognitif) dan lingkungan, maka dapat 

disimpulkan juga bahwa perilaku prososial adalah hasil interaksi faktor 

kognitif (kecerdasan emosi) dan lingkungan (pola asuh otoritatif). 

 

II.1.3. Aspek-aspek perilaku Prososial 

Menurut Einsenberg dan Mussen (1989) ada beberapa aspek 

perilaku prososial, yaitu: 

1. Berbagi (sharing) yaitu kesedian untuk berbagi perasaan dengan orang 

lain dalam suasana suka maupun duka. Perilaku berbagi diberikan bila 

penerima menunjukkan kesukaran dan ada tindakan melalui dukungan. 

Perilaku berbagi dapat ditunjukkan pula dengan perilaku saling 

bercerita tentang pengalaman hidup, mencurahkan isi hati. 

2. Kerjasama (cooperative) yaitu kesediaan untuk kerjasama dengan orang 

lain demi tercapainya suatu tujuan kooperatif dan biasanya saling 

menguntungkan, saling memberi, saling menolong, dan menyenangkan. 

3. Menyumbang (donating) yaitu kesediaan untuk memberikan secara 

sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang membutuhkan 
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dan dapat juga ditunjukkan dengan perbuatan memberikan sesuatu 

kepada orang yang memerlukan. 

4. Menolong (helping) yaitu kesediaan menolong orang lain yang sedang 

dalam kesulitan, meliputi membantu orang lain atau menawarkan 

susuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. 

5. Kejujuran (honesty) yaitu kesediaan untuk berkata jujur dan tidak 

berbuat curang terhadap orang lain. 

6. Kedermawan (generosity) yaitu kesedian memberi secara sukarela 

untuk orang yang membutuhkan. 

Selanjutnya, Staub (1978) mengemukakan nilai-nilai pribadi dan 

norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami 

sosialisasi itu merupakan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan 

dengan tindakan prososial, seperti: 

a. Tanggung Jawab (responsbility) 

Kemauan atau kesiapan seseorang untuk memberikan ganjaran berupa 

jasa yang dibutuhkan orang lain. 

b. Kedekatan (proximity) 

Kemudahan dalam pendekatan pada setiap kontak yang terjadi dengan 

orang lain. Dalam hal ini dimana adanya suatu hubungan yang sering 

dilakukan. 

c. Keadilan (justice) 

Kesedian seorang untuk membantu orang lain serta memberikan 

ganjaran yang tepat sesuai kebutuhan orang lain. Aspek ini menekankan 

pada sikap yang cepat dan tepat dalam pertanyaan, keluhan, dan 

masalah orang lain. 
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d. Kebenaran (truth) 

Aspek yang menekankan kemampuan seseorang untuk menyampaikan 

kepastian dan membangkitkan rasa percaya dan keyakinan diri orang 

lain. 

Selain itu, Caprara dan Pastorelli (1993) membagi perilaku prososial 

dalam tiga aspek, yakni: 

a. Altruisme (altruism)  

Melibatkan perhatian tidak egois untuk orang lain. Ini melibatkan 

melakukan hal-hal sederhana dari keinginan untuk membantu. 

b. Kepercayaan (trust) 

Keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu yang dapat diandalkan, baik, 

serta jujur. 

c. Ramah (agreeableness) 

Individu yang ramah adalah individu yang berhati lembut dan selalu 

mengalah. 

Raven dan Rubin (dalam Rizal, 1997) membagi perilaku prososial 

menjadi dua bentuk, antara lain: 

a. Kerja Sama (cooperation) 

Kerja sama adalah perilaku prososial yang memiliki peran dalam 

pencapaian tujuan bersama 

b. Altruisme (altruism) 

Altruisme berbeda dengan kerja sama dalam hal keuntungan yang 

diperoleh orang yang terlibat, altruisme dilakukan tanpa mengharapkan 

keuntungan bagi diri sendiri. 

Wispe (dalam Mahmud, 2003) juga mengklasifikasikan bentuk 

perilaku prososial, antara lain: 
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a. Simpati (sympathy) 

Perilaku yang didasarkan atas perasaan yang positif terhadap orang lain. 

Peduli dan ikut merasakan kesedihan dan kesakitan yang dialami orang 

lain. 

b. Bekerja Sama (cooperation) 

Kerja sama diartikan sebagai bentuk perilaku saling membantu pihak-

pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. 

c. Membantu atau menolong (helping) 

Perilaku mengambil bagian atau membantu urusan orang lain agar 

orang tersebut dapat mencapai tujuannya. 

d. Bederma atau menyumbang (donating) 

Perilaku menghadiahkan atau memberikan suatu sumbangan kepada 

orang lain, biasanya berupa amal. 

e. Altuiristik (altruism) 

Merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk memberikan keuntungan 

kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. 

Dalam penelitian ini, aspek-aspek perilaku prososial dari Caprara 

dan Pastorelli (1993) inilah yang juga akan digunakan penulis untuk 

menyusun alat ukur perilaku prososial. 

 

II.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prososial 

Menurut Einseberg dan Mussen (1989), ada tujuh faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku prososial anak: 

a. Faktor Biologis 

Faktor biologis memegang peranan penting dalam kapasitas untuk 

prososial. Ada dasar genetik yang menyebabkan timbulnya perbedaan 

individual dalam intensi prososial. Faktor genetik mengendalikan 
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respon prososial beberapa spesies hewan dan hal ini digeneralisasikan 

pada manusia. 

b. Budaya Masyarakat Setempat 

Perilaku, motivasi, orientasi dan nilai-nilai yang diyakini oleh individu 

juga diarahkan oleh budaya setempat individu tersebut tinggal. Semua 

aspek perilaku dan fungsi psikologis yang diperoleh paling tidak 

dipengaruhi oleh aspek budaya. Keanggotaan dalam suatu kelompok 

budaya hanya bisa digunakan untuk memperkirakan kecenderungan hati 

individu untuk bertindak secara prososial dalam berbagai aspek budaya. 

c. Pengalaman Sosialisasi 

Pengalaman sosialisasi yang dimaksud adalah banyaknya interaksi anak 

dengan agen-agen sosialisasi seperti orang tua yang merupakan agen 

sosialisasi utama, teman sebaya, guru dan media massa. Pengalaman 

sosialisasi ini penting dalam bentuk kecenderungan prososial anak. 

Sebagain besar perilaku prososial anak dipelajari individu dari orang tua 

pada masa kanak-kanak. 

d. Proses Kognitif 

Perilaku prososial melibatkan beberapa proses kognitif yang 

fundamental, yaitu: inteligensi, persepsi terhadap kebutuhan orang lain, 

alih peran, keterampilan memecahkan masalah interpersonal, atribusi 

terhadap orang lain, penalaran moral. 

e. Respon Emosional 

Respon emosional adalah adanya perasaan bersalah, kepedulian 

terhadap orang lain, respon emosi ini muncul baik ketika ada ataupun 

tidak ada orang lain. 

f. Faktor Karakteristik Individu 
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Faktor kakarteristik individu yang berhubungan dengan intensi 

prososial adalah jenis kelamin, tingkat perkembangan yang tercermin 

melalui usia serta tipe kepribadian. Karakter tertentu pada diri individu 

yang merupakan kondisi tetap dan hasil belajar juga berpengaruh pada 

perilaku prososial. 

g. Faktor Situasional 

Tekanan-tekanan eksternal, peristiwa sosial juga mempengaruhi respon 

prososial seseorang. Faktor situasional terdiri dari dua subkategori yaitu 

peristiwa yang baru saja terjadi pada diri secara kebetulan dan 

mempunyai efek panjang serta mempengaruhi seluruh sisi kehidupan 

seseorang. Subkategori yang kedua adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan konteks sosial yaitu situasi atau keadaan yang menghambat 

individu, misalnya situasi emosi pada waktu dan karakteristik personal. 

Menurut Staub (1978) terdapat beberapa faktor yang mendasari 

seseorang untuk bertindak prososial, yaitu: 

1. Keuntungan Diri (self-gain) 

Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan 

sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut 

dikucilkan. 

2. Nilai Pribadi dan Norma (personal values dan norms) 

Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasi oleh indvidu 

selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta norma 

tersebut berkaitan dengan tindakan prososial, seperti kewajiban 

menegakan kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik. 

3. Empati (empathy) 

Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman 

orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan 
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pengambilalihan peran. Jadi prasyarat untuk mampu melakukan empati, 

individu harus melakukan pengambilan peran. 

Empati merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial. Selanjutnya, empati juga merupakan salah satu aspek penting dari 

kecerdasan emosi. Menurut Goleman (2005) aspek lain dari kecerdasan 

emosi adalah kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, dan keterampilan 

sosial. Jika masing-masing aspek kecerdasan emosi tersebut dikaitkan 

dengan perilaku prososial, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kesadaran Diri: mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri. 

Dalam hal ini, ketika calon penolong melihat ada orang yang 

membutuhkan pertolongan, calon penolong mengetahui dengan pasti 

apa yang dirasakannya pada saat itu dan perasaan itu menuntutnya untuk 

mengambil keputusan yaitu memberikan pertolongan atau tidak. 

b. Pengaturan Diri: mengenai emosi sedemikian rupa sehingga berdampak 

positif kepada pelaksanaan tugas. Calon penolong menunjukkan emosi 

positif atau negatif. Jika emosi yang ditunjukkan calon penolong adalah 

emosi positif, maka ia akan berusaha untuk memberikan pertolongan, 

sebaliknya jika emosi negatif maka pertolongan tidak diberikan atau 

calon penolong diam saja terhadap situasi yang terjadi. 

c. Motivasi: menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan 

dan menuntun menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan 

bertindak efektif. Calon penolong memiliki hasrat atau keinginan untuk 

memberikan pertolongan atau tidak. Jika calon penolong memiliki 

keinginan untuk menolong, maka ia akan bertindak untuk melakukan 

pertolongan, sebaliknya calon penolong tidak memiliki keinginan untuk 
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menolong maka ia akan diam saja atau pertolongan tidak akan 

diberikan. 

d. Empati: merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

meyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Calon penolong 

mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang 

membutuhkan pertolongan, sehingga ia akan memberikan pertolongan. 

e. Keterampilan Sosial: menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain. Calon penolong sudah mengambil 

keputusan untuk memberikan pertolongan dan menggunakan 

keterampilan yang dimiliki untuk membantu orang yang membutuhkan 

tersebut sesuai dengan situasi yang terjadi. 

Menurut Vasta (dalam Weiner, 1980) ada beberapa faktor penentu 

dalam perkembangan perilaku prososial anak, yaitu: 

a. Faktor Kognitif dan Afektif 

1. Penalaran Moral 

Menurut Piget dan Kohlberg, proses penalaran moral merupakan 

inti dari perkembangan moral. Oleh karena itu ada hubungan yang 

positif antara penalaran moral dengan perilaku prososial. Eisenberg 

dan Mussen (1989) menyatakan bahwa hubungan positif antara 

penalaran moral dengan perilaku prososial sedikit lemah. 

2. Pengambilan Perspektif 

Pengambilan prespektif merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengerti situasi dan sudut pandang orang lain. Pengambilan 

prespektif ini bisa secara fisik, sosial, maupun afektif. 
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3. Empati 

Empati adalah kemampuan untuk merasakan emosi, perasaan, dan 

kesulitan orang lain. Menurut Hoffman (dalam Eisenberg dan 

Mussen, 1989), pada masa kanak-kanak akhir, empati berkembang 

secara penuh dan memungkinkan anak untuk menggeneralisasi 

respon empatik kepada semua kelompok orang. 

4. Atribusi 

Anak bersikap lebih simpatik dan prososial ketika mereka bisa 

menganggap bahwa permasalahan yang terjadi berada di luar 

kontrol atau tanggung jawab orang yang memerlukan bantuan. 

b. Faktor Sosial dan Keluarga 

Faktor sosial dan keluarga yang mempengaruhi perilaku prososial anak 

yaitu: 

1. Penguatan 

Pujian akan mendorong anak untuk menampilkan perilaku prososial 

apabila pujian itu ditujukkan langsung pada diri anak yaitu bahwa 

anak tersebut adalah anak yang suka membantu dan baik hati dari 

pada ditujukkan pada cara anak memberikan bantuan. Penguatan 

yang memberikan peran yang amat penting meskipun tidak ada 

keterlibatan psikologis dalan proses memberikan bisa berupa 

balasan kebaikan anak dengan sesuatu yang menyenangkan mereka. 

2. Modelling dan Media 

Perilaku prososial anak sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka 

lihat dari tingkah laku orang lain. Anak-anak akan lebih mudah 

menunjukkan perilaku berbagi dan membantu setelah mereka 

mengamati model atau seseorang yang menunjukkan perilaku yang 

hampir sama. Kehadiran orang lain dengan perilaku prososial 
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tertentu juga dapat menjadi model sosial bagi orang di sekitarnya. 

Model yang berkuasa, lebih berkompeten dan mempunyai 

kedudukan paling penting akan lebih sering ditiru. Model yang 

ditiru bisa ditampilkan melalui media, misalnya televisi pendidikan 

anak yang menyiarkan tema-tema moral dan perilaku prososial dan 

buku bacaan. Model sosial di layar televisi juga dapat menciptakan 

norma sosial yang mendukung terbentuknya perilaku prososial para 

penonton. 

Sears dkk., (1999) mengatakan ada banyak faktor yang 

mempengaruhi terjadinya perilaku prososial dalam masyarakat, antara lain: 

a. Faktor Situasi, meliputi: 

1. Kehadiran Orang Lain 

Kehadiran orang lain kadang-kadang dapat menghambat usaha 

untuk menolong, karena kehadiran orang yang begitu banyak 

menyebabkan terjadinya penyebaran tanggung jawab. 

2. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk 

membantu. Keadaan fisik ini meliputi: cuaca, ukuran kota, dan 

derajat kebisingan. 

3. Tekanan Waktu 

Penelitian Darley dan Batson (dalam Sears dkk., 1999) 

membuktikan bahwa kadang-kadang seseorang berada dalam 

keadaan tergesa-gesa tidak menolong orang lain, karena 

memperhitungkan untung ruginya. 
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b. Faktor karakteristik penolong, meliputi: 

1. Kepribadian  

Kepribadian individu berbeda-beda, ada yang mempunyai 

kebutuhan tinggi untuk diakui oleh lingkungannya, dan ada yang 

mempunyai kebutuhan untuk menjadi pengasuh. Kebutuhan itu 

akan memberikan corak yang berbeda dan memotivasi subjek 

untuk memberikan pertolongan, walaupun kadang motivasi itu 

salah misalnya seseorang yang suka memberikan bantuan kepada 

orang lain kemudian ingin diakui oleh lingkungannya.  

2. Suasana Hati 

Ada sejumlah bukti bahwa, orang lebih terdorong untuk 

memberikan bantuan bila mereka berada dalam suasana hati yang 

baik.  

3. Rasa Bersalah 

Rasa bersalah merupakan perasaan gelisah yang timbul bila kita 

melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Keinginan untuk 

mengurangi rasa bersalah dapat menyebabkan kita dapat menolong 

orang yang kita rugikan, atau berusaha menghilangkannya dengan 

melakukan tindakan yang baik. 

4. Distress Diri dan Rasa Empatik 

Distress diri adalah reaksi pribadi kita terhadap penderitaan orang 

lain, perasaan cemas, prihatin, tidak berdaya atau perasaan-

perasaan apapun yang dialami. 

Empatik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang 

lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak 

langsung merasakan penderitaan orang lain. 
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c. Faktor orang yang membutuhkan pertolongan, meliputi: 

1. Menolong Orang yang Disukai 

Sebenarnya rasa suka individu terhadap orang lain dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti daya tarik fisik dan kesamaan. 

2. Menolong Orang yang Pantas Ditolong 

Individu lebih cenderung menolong orang lain bila individu yakin 

bahwa penyebab timbulnya masalah berada di luar kendali orang 

tersebut. 

Hampir sama dengan Sears dkk., (1999) menurut Pivalin (dalam 

Hudaniah dan Dayakisni, 2009) ada beberapa faktor situasional dan faktor 

dari dalam diri yang menetukan tindakan prososial, yaitu: 

a. Faktor Situasional 

1. Bystander 

Bystander atau orang-orang yang berada di sekitar tempat 

kejadian mempunyai pengaruh sangat besar dalam memengaruhi 

seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika 

dihadapkan pada keadaan darurat. Staub (1978) dalam 

penelitiannya terbukti bahwa individu yang berpasangan atau 

bersama orang lain lebih suka bertindak prososial dibandingkan 

bila individu seorang diri. Sebab dengan kehadiran orang lain akan 

mendorong individu untuk lebih memenuhi norma-norma sosial 

yang dimotivasi oleh harapan untuk mendapat pujian. 

2. Daya Tarik 

Sejauh mana seseorang mengevaluasi korban secara positif 

(memiliki daya tarik) akan memengaruhi kesediaan orang untuk 

memberikan bantuan. Apapun faktor yang dapat meningkatkan 

ketertarikan bystander kepada korban, akan meningkatkan 
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kemungkinan terjadinya respon untuk menolong (Clark, dalam 

Baron, Byrne, Branscombe, 2006). 

Seseorang cenderung akan menolong orang yang dalam beberapa 

hal mirip dengan dirinya (Krebs, dalam Deaux, Dane, 

Wrightsman, 1993). Kedekatan hubungan ini dapat terjadi karena 

adanya pertalian keduanya, kesamaan latar belakang atau ras 

(Staub, 1979, Bringham, 1991; dalam Dayakisni dan Hudaniah, 

2009) 

3. Atribusi Terhadap Korban 

Seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan pada 

orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan 

korban adalah di luar kendali korban (atribusi interval) (Weiner, 

1980). Oleh karena itu, seseorang akan lebih bersedia memberi 

bantuan kepada pengemis yang cacat dan tua dibandingkan 

dengan pengemis yang sehat dan muda. 

4. Ada Model 

Adanya model yang melakukan tingkah laku menolong dapat 

mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang 

lain. Bandura menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi 

pembelajaran sosial adalah faktor sosial dan faktor kognitif serta 

faktor pelaku yang berperan dalam pembelajaran sosial. Faktor 

sosial mencakup pengamatan siswa terhadap model pola asuh 

serta perilaku orang tuanya. Penelitian yang juga dilakukan oleh 

Grusec (dalam Mahmud, 2003) menunjukkan bahwa ada bukti 

kuat jika model memeprlihatkan perilaku menolong, berbagi atau 

menunjukkan perhatian kepada orang lain, maka anak akan 

melakukan hal yang sama, karena ada proses identifikasi mandiri 
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(dominasi sosial, nonkonformitas dan bertujuan) termasuk 

didalamnya penggunaan perilaku menolong yang dilakukan oleh 

orang tuannya. 

5. Desakan Waktu 

Orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak menolong, 

sedangkan orang yang punya waktu luang lebih besar 

kemungkinannya untuk memberikan pertolongan kepada yang 

memerlukan (Sarwono, 2005). 

6. Sifat Kebutuhan Korban 

Kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa 

korban benar-benar membutuhkan pertolongan (clarity of need), 

dan bukanlah tanggung jawab korban sehingga ia memerlukan 

bantuan dari orang lain (atribusi eksternal) (Deaux, Dane, dan 

Wrightsman, 1993). 

b. Faktor dari Dalam Diri 

1. Suasana Hati (mood) 

Emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungannya untuk 

menolong (Baron dkk., 2006). Emosi positif secara umum 

meningkatkan tingkah laku menolong. Pada emosi negatif, 

seseorang yang sedang sedih mempunyai kemungkinan menolong 

yang lebih kecil. 

2. Sifat 

Beberapa penelitian membuktikan terdapat hubungan antara 

karakteristik seseorang dengan kecenderungan untuk menolong 

seperti sifat pemaaf (forgiveness), pemantauan diri (self 

monotoring), adanya kebutuhan akan persetujuan (need of 
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approval), memiliki internal locus of control dan egosentris yang 

rendah (Baron dkk., 2006). 

3. Jenis Kelamin 

Peranan gender terhadap kecenderungan seseorang untuk 

menolong sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan 

yang dibutuhkan. 

4. Tempat Tinggal 

Orang yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih penolong 

daripada orang yang tinggal di daerah perkotaan. 

Berdasarkan uraian di atas, perilaku prososial tidak selamanya sama 

pada setiap individu. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku prososial tersebut seperti pemerolehan diri, norma-

norma, empati, kecerdasan emosi, bystander, daya tarik, atribut terhadap 

korban, model pola asuh atau perilaku orang tua, desakan waktu, sifat 

kebutuhan korban suasana hati, sifat, jenis kelamin, tempat tinggal, dan 

media massa. 

 

II.2. Kecerdasan Emosi 

Dalam sub pokok bahasan ini akan dijelaskan secara berturut-turut 

pengertian dan aspek-aspek kecerdasan emosi. 

 

II.2.1. Pengertian Kecerdasan Emosi 

 Emosi adalah pegalaman internal yang mencerminkan hubungan 

seseorang. Mayer dan Solavey mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai 

tanggapan yang diorganisir, melintasi banyak batas-batas sub sistem 

psikologis termasuk fisiologis, kognitif, motivasi dan sistem eksperimental 

(dalam Salovey dan Sluyter, 1997).  
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Menurut Goleman (2005) kecerdasan emosi atau emotional 

intelligence merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan 

perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan dalam 

hubungannya dengan dengan orang lain. Dalam kesempatan ini, ada 

ungkapan yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi terdiri dari 

kemampuan merasakan emosi, kecakapan berpikir, pengertian, dan 

pengaturan emosi.  

Sullivan (1999) dalam disertasinya mendefinisikan kecerdasan 

emosi adalah kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri 

serta orang lain dengan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk 

memandu pikiran dan tindakan seseorang. Selanjutnya Bar-On (2004) 

mengungkapkan lain yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi sebagai 

kesatuan dari emosi, pribadi, kemampuan sosial, dan kecakapan yang 

memungkinkan individu-individu menanggulangi secara efektik sesuai 

dengan permintaan lingkungan dan tekanan-tekanan.  

Dalam penelitian ini menggunakan pengertian kecerdasan emosi 

yang dikemukakan oleh Sullivan (1994). Hal ini karena penulis memandang 

pengertian kecerdasan emosi yang dikemukakan sudah lengkap. 

 

II.2.2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman (2005) aspek-aspek yang terkandung dalam 

kecerdasan emosi adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran Diri  

Mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat, dan menggunakannya 

untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; memiliki tolak 

ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 
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b. Pengaturan Diri 

Menangani emosi diri sedemikian sehingga berdampak positif kepada 

pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali 

dari tekanan emosi. 

c. Memotivasi  

Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntun menuju sasaran, membantu diri mengambil inisiatif dan 

bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 

frustasi. 

d. Empati  

Merasakan yang dirasakan orang lain mampu memahami prespektif 

mereka dan menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri degan bermacam-macam orang. 

e. Keterampilan Sosial 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain 

dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi 

dengan lancar menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk 

mempengaruhi dan memimpin musyawarah dan menyelesaikan 

perselisihan dan untuk bekerja sama dalam tim. 

Selanjutnya, Sullivan (1999) menjelaskan aspek-aspek kecerdasan 

emosi yang diadopsi dari Mayer, Salovey, dan Caruso (2006) sebagai 

berikut: 

1. Persepsi Emosi (Emotional perception) 

Persepsi emosi merupakan kemampuan individu untuk mengenali 

emosi, baik yang dirasakan diri sendiri maupun orang lain.  

 



 

37 

 

2. Memahami Emosi (Understanding emotions) 

Memahami emosi merupakan kemampuan individu untuk memahami 

emosi yang dirasakan dan dapat menggunakan pengetahuan mengenai 

emosi yang dirasakan untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengelola Emosi (Managing emotions) 

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani 

perasaan agar terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aspek-aspek dari 

Sullivan (1999) karena menurut penulis aspek-aspek tersebut sudah lengkap 

dan terperinci dalam menggambarkan kecerdasan emosi pada anak-anak. 

Aspek-aspek dari Sullivan (1999) inilah yang nantinya juga digunakan 

dalam penyusunan alat ukur. 

 

II.3. Pola Asuh Orang Tua 

II.3.1. Pengertian Pola Asuh 

Orang tua dan keluarga merupakan faktor yang paling signifikan 

pada perkembangan kepribadian selama masa anak-anak. Hubungan orang 

tua-anak, situasi keluarga dan interaksi antar saudara kandung memainkan 

peran yang penting dalam membentuk kepribadian mereka. Hubungan 

orang tua-anak sangat penting dalam menentukan perkembangan 

kepribadian dan sosial sehingga perlu diberikan perhatian khusus. 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak 

dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan 

perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam 

keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah 

satu faktornya adalah praktek pengasuhan anak. Gaya pola asuh adalah 
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kumpulan dari sikap, praktek dan ekspresi nonverbal orangtua yang 

bercirikan kealamian dari interaksi orang tua kepada anak sepanjang situasi 

yang berkembang (Darling dan Steinberg, 1993). 

Penelitian kontemporer pada gaya pola asuh berasal dari penelitian 

terkenal Baumrind (1991) dalam anak dan keluarganya menunjukkan 

bahwa gaya konseptual pola asuh Baumrind didasarkan pada pendekatan 

tipologis pada studi praktek sosialisasi keluarga. Pendekatan ini berfokus 

pada konfigurasi dari praktek pola asuh yang berbeda dan asumsi bahwa 

akibat dari salah satu praktek tersebut tergantung pada sebagian pengaturan 

dari kesemuanya. Variasi dari konfigurasi elemen utama pola asuh (seperti 

kehangatan, keterlibatan, tuntutan kematangan, dan supervisi) 

menghasilkan variasi dalam bagaimana sorang anak merespon pengaruh 

orangtua. Dari prespektif ini, gaya pola asuh dipandang sebagai 

karakteristik orang tua yang membedakan keefektifan dari praktek 

sosialisasi keluarga dan penerimaan anak pada praktek tersebut (Darling 

dan Steinberg, 1993). 

Dengan demikian kebiasaan cara atau gaya orang tua ketika mereka 

berinteraksi dengan anak-anaknya merupakan dimensi pola asuh yang 

penting. Perkembangan mentalitas anak memiliki proses pencarian yang 

panjang bagi orang tua untuk meningkatkan kemampuan perkembangan 

sosio-emosional (Bornstein, 2002). 

Menurut Diana Baumrind, pola asuh orang tua atau parenting style 

adalah cara bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak. Pola asuh 

ini tentunya juga berkaitan erat dengan bagaimana kepribadian anak akan 

terbentuk. Perilaku orang tua dalam pengasuhan terhadap anaknya terdiri 

atas dua aspek penting, yaitu parental responsiveness (derajat seberapa 

besar respon orang tua terhadap kebutuhan anak, penerimaan, dan perilaku 
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mendukung) dan parental demandingness (harapan dan kontrol orang tua 

terhadap perilaku bertanggung jawab anak). 

Faktor lingkungan sosial yang memiliki sumbangan terhadap 

perkembangan sosial anak adalah keluarga, khususnya orang tua terutama 

pada masa awal (kanak-kanak) sampai masa remaja. Dalam mengasuh 

anaknya orang tua cenderung menggunakan pola asuh tertentu. Penggunaan 

pola asuh tertentu ini memberikan sumbangan dalam mewarnai 

perkembangan terhadap bentuk-bentuk perilaku sosial tertentu pada 

anaknya. 

 

II.3.2. Pengertian Pola Asuh Otoritatif (Demokratis) 

Menurut Shochib (2010), pola asuh otoritatif adalah suatu bentuk 

pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun 

kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian 

antara orang tua dan anak. Sejalan dengan itu, Baumrind (dalam Santrock, 

2012) juga menjelaskan bahwa pengasuhan yang otoritatif (authoritative 

parenting) mendorong anak-anak agar mandiri tetapi masih menetapkan 

batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Musyawarah 

verbal yang ekstensif dimungkinkan, dan orangtua memperlihatkan 

kehangatan serta kasih sayang kepada anak. Pengasuhan yang otoritatif 

diasosiasikan dengan kompetensi sosial anak-anak. Sehingga anak-anak 

mempunyai orang tua yang otoritatif berkompeten secara sosial, percaya 

diri, dan bertanggungjawab secara sosial. 

Pola asuh otoritatif (demokratis) adalah gaya pengasuhan yang 

mendorong anak untuk mandiri, namun masih menempatkan batas dan 

kendali pada tindakan mereka berdasarkan kesepakatan yang konstruktif 

untuk anak. Cara pemenuhan kebutuhan dalam hal pendidikan dan 

pemberian informasi, orang tua mengajak anak untuk berdiskusi tukar 
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pendapat, sehingga dapat ditemukan kesesuaian di antara keduanya 

(Hurlock, 2006).  

Hurlock (1990) mengemukakan bahwa orangtua yang otoritatif 

menunjukkan kesenganan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku 

konstruktif anak. Mereka juga mengharapkan perilaku anak yang dewasa, 

mandiri, dan sesuai dengan usianya. Anak memiliki orangtua otoritatif 

sering kali ceria, dapat menendalikan diri manidri, dan berorinetasi pada 

prestasi.  

Robinson, Mandleco, Olsen, dan Hart (1995) mengungkapkan 

bahwa orang tua yang mempunyai pola asuh otoritatif adalah orang tua yang 

dapat mengekspresikan kasih sayang, memberikan kenyamanan, 

memahami, membimbing anak dengan rasional, serta menghargai anak. 

Menurut Robinson, Mandleco, Olsen, Hart, Rusell, Aloa, Jin, Nelson, dan 

Bazarskaya (1996) kehangatan dan orang tua otoritatif akan memiliki 

hubungan yang lebih kuat terhadap perilaku prososial anak-anak, misalnya 

membantu, berbagi dan menghibur.  

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengertian pola asuh 

otoritatif yang dikemukakan oleh Robinson dkk., (1995). Hal ini karena 

penulis memandang pengertian pola asuh otoritatif yang dikemukakan 

sudah lengkap. 

 

II.3.3. Aspek-aspek Pola Asuh Otoritatif 

Pola asuh otoritatif, memiliki asprk-aspek seperti yang dikemukan 

oleh beberapa ahli di bawah ini: 

a) Robinson dkk., (1995) menyatakan aspek-aspek pola asuh otoritatif 

adalah: 
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1. Memiliki Kehangatan dan Keterlibatan 

Orang tua mengasuh anak dengan kehangatan dan keterlibatan 

antara orang tua dengan anak-anak itu sendiri. Keterlibatan dan 

kehangatan yang diberikan berupa kasih sayang, peduli dengan 

keadaan anak, mempunyai banyak waktu dengan anak. 

2. Memiliki Nalar yang Baik 

Orang tua mengasuh anak dengan berpikir kritis dan kreatif, 

mempunyai argumentasi yang tepat, mampu memecahkan masalah, 

dan mampu mengambil keputusan. 

3. Berpartisipasi Demokratis 

Orang tua mengasuh anak dengan memprioritaskan anak dalam 

keputusan keluarga dan mempertimbangkan serta mendorong anak 

dalam mengekspresikan diri. 

4. Baik Hati 

Orang tua mengasuh anak dengan penuh kelembutan, santai, 

kesabaran, rasa hormat, dan humoris. 

b) Menurut Shochib (2010) aspek-aspek pola asuh otoritatif meliputi: 

1. Musyawarah Dalam Keluarga 

Pola asuh ini selalu memberi kesempatan kepada keluarga dalam hal 

ini anak, untuk membicarakan dan menyepakati peraturan keluarga, 

membicarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama 

keluarga, serta memecahkan masalah yang dihadapi keluarga. 

2. Kebebasan yang Terkendali 

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoritatif dalam mendidik 

anak-anak akan selalu memberikan kebebasan dalam berpendapat, 

dalam menyampaikan keinginan anak, serta berusaha 
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mendengarkan keluhan, penjelasan dengan segala pertimbangan 

yang bijaksana. 

3. Pengarahan Dari Orang Tua 

Memberi pengarahan adalah salah satu ciri pola asuh otoritatif, 

karena dalam pengarahan akan termuat penjelasan-penjelasan 

mengenai nilai-nilai hidup, moral, norma yang baik dan penting 

dalam kehidupan ini. 

4. Bimbingan dan Perhatian 

Pola asuh otoritatif memberikan perhatian mengenai kebutuhan 

anak dari hal yang paling kecil sampai besar, misalnya adalah 

kebutuhan pokok anak, kebutuhan sekolah anak, kebutuhan bermain 

anak, namun tidak terlepas dari bimbingan yang mengarah ke 

pencapaian masa depan anak. 

5. Saling Menghormati  Antar Anggota Keluarga  

Dalam pengasuhan ini, ditekankan adanya sikap saling 

menghormati dan menghargai antar anggota keluarga baik dalam 

bersikap, bertutur kata agar tercipta keharmonisan dalam keluarga. 

6. Komunikasi Dua Arah 

Bentuk komunikasi dua arah atar orang tua dan anak sangat dihargai 

dan diterapkan dalam pola asuh ini, karena komunikasi yang baik 

adalah bila adanya pihak yang mendengarkan dan mengutarakan 

pendapat baik dalam mengkomunikasikan masalah, maupun 

keinginan. 

c) Baurmind (1971) tentang tipe pola asuh orang tua, yang dikembangkan 

oleh Casmini (2007) berdasarkan pada konseptualisasi Baumrind 

bahwa pola asuh otoritatif adalah perpaduan antara pola asuh otoriter 
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dengan pola asuh lalai (neglectful). Dengan demikian, aspek-aspek pola 

asuh otoritatif yaitu; 

1. Tegas namun tetap hangat. 

2. Mengatur standar agar dapat melaksanakan dan memberi harapan 

yang konsisten terhadap kebutuhan dan kemampuan anak. 

3. Memberi kesempatan anak untuk berkembang otonomi dan mampu 

mengarahkan diri, namun anak harus memiliki tanggung jawab 

terhadap tingkah lakunya. 

4. Menghadapi anak secara rasional, orientasi pada masalah-masalah, 

memberi dorongan dalam diskusi keluarga dan menjelaskan disiplin 

yang mereka berikan. 

d) Menurut Hurlock (2006) aspek-aspek pola asuh otoritatif ditandai 

dengan: 

1. Anak-anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan 

kontrol internalnya. 

2. Anak diakui keberadaannya oleh orang tua. 

3. Anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

Berdasarkan uraian di atas, aspek-aspek pola asuh otoritatif yang 

nantinya juga digunakan dalam penyusunan alat ukur adalah aspek-aspek 

dari Robinson dkk., (1995) yang dirasa aspek-aspeknya cukup untuk 

mengukur pola asuh otoritatif. 

 

II.3.4. Manfaat Pola asuh Otoritatif 

II.3.4.1. Secara Umum 

1. Mengembangkan Perasaan Diterima 

Indikasi dari hasil penelitian Lutfi, Nur Hidayat dan Nur Hidayah 

(dalam Shocib, 2010) adalah bahwa dalam pola asuh sikap orang tua 

yang otoritatif menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara 
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anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak merasa 

diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Oleh sebab itu, 

anak yang merasa diterima oleh orang tua memungkinkan mereka 

memahami, menerima dan menginternalisasi “pesan” nilai moral yang 

diupayakan untuk diapresiasikan berdasarkan kata hati. 

2. Mengembangkan Emosional yang Positif 

Pendapat From, seperti yang dikutip Ahmadi (1991) bahwa anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang bernuansa otoritatif, perkembangan 

emosionalnya lebih matang dan dapat menerima kekuasaan secara 

rasional. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam nuansa otoriter, 

memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang harus diikuti. 

 

II.3.4.2 Secara Khusus bagi Perilaku Prososial 

1. Mengembangkan Kemandirian Dari Keyakinan 

Bumrid dan Black (dalam Kusjamilah, 2001), dari hasil penelitiannya 

menemukan bahwa teknik-teknik asuhan orang tua yang otoritatif akan 

menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari manapun mendorong 

tindakan-tindakan prososial, mandiri serta mampu membuat keputusan 

sendiri yang akan berakibat munculnya tingkah laku mandiri yang 

bertanggung jawab. 

2. Mengembangkan Kontrol Diri 

Dengan pola asuhan ini, anak akan mampu mengembangkan kontrol 

terhadap perilaku sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh 

masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, 

bertangung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreatifitasnya 

berkembang baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk 

mampu berinisiatif baik dalam tingkah laku menolong (Danny, 1991). 
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3. Mengembangkan Sikap Terbuka dan Jujur 

Pola asuh otoritatif ini ditandai dengan sikap terbuka dan jujur antara 

orang tua dan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui 

bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

perasaan dan keinginan. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi 

yang baik antara orang tua dan anak. Rumah tangga yang hangat dan 

otoritatif, juga berarti bahwa orang tua merencanakan kegiatan keluarga 

untuk mempertimbangkan kebutuhan anak agar tumbuh dan 

berkembang sebagai individu dan bahwa orang tua memberi 

kesempatan berbicara atas suatu keputusan semampu yang diatasi oleh 

anak. Sasaran orang tua adalah mengembangkan individu yang berpikir, 

yang dapat menilai situasi dan bertindak dengan tepat, bukan seekor 

hewan terlatih yang patuh tanpa pertanyaan. 

  

II.4 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai perilaku prososial awalnya dipicu oleh sebuah 

pembunuhan di New York City oleh Rosenthal (dalam Baron dan Byrne, 

2005), ternyata dalam kejadian tersebut sekitar 38 saksi mata yang melihat 

dan mendengar kejadian tersebut tetapi tidak satupun yang mengambil 

tindakan atau menelpon polisi. Kegagalan bystander untuk memberikan 

pertolongan banyak dibahas di media sebagai usaha untuk menjawab 

pertanyaan “Mengapa orang tidak menolong?” kemungkinannya adalah 

orang-orang yang hidup di tahun 1960-an adalah orang-orang yang dingin, 

tidak punya hati nurani, dan tidak perduli terhadap masalah-masalah orang 

lain. Dengan kepekaan orang-orang tentang perilaku prososial maka 

sekarang sudah banyak peneliti yang meneliti tentang perilaku prososial 

dengan berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi. Spesifik penulis 
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mengulas penelitian-penelitian terdahulu antara kecerdasan emosi terhadap 

perilaku prososial dan pola asuh otoritatif terhadap perilaku prososial. 

 

II.4.1 Kecerdasan Emosi dan Perilaku Prososial 

 Dalam kaitannya dengan perilaku prososial, kecerdasan emosi 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Afolabi (2013) terhadap mahasiswa di Nigeria dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antar variabel 

penelitian. Pada langkah ketiga kecerdasan emosi diukur, hasilnya tidak 

memiliki kontribusi yang signifikan tetapi berkontribusi secara keseluruhan 

(dengan variabel lain) untuk meningkat menjadi 35,3%. Namun tinggi 

kecerdasan emosi maka tinggi pula perilaku prososial dengan nilai t (198) 

= 12.36 dan nilai p<.01.   

Kecerdasan emosi berkorelasi dengan perilaku prosial dengan harga 

t = 2,961 pada p = 0,008 (p<0,05), penelitian ini dilakukan di SMP Cita Hati 

Surabaya tentang hubungan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosi 

dengan perilaku prososial pada remaja (Husada, 2013) peneliti menentukan 

sampel dengan cara pengundian mengambil dua kelas di setiap level (dua 

kelas dari kelas VII dan dua kelas dari kelas VIII) sehingga memperoleh 

jumlah 96 siswa.  

Senada dengan itu, Sabiq dan Djalali (2012) melakukan penelitian 

tentang kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan perilaku prososial santri 

Pondok Nasyrul Ulum Pemekasan dengan hasil kecerdasan emosi 

berkorelasi positif signifikan dengan perilaku prososial dengan nilai t = 

3,212 dengan p = 0,002 (p<0,05), subjek penelitian ini adalah 175 siswa 

sebagai santri Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pemekasan yang terdiri dari 

96 laki-laki dan 79 perempuan. 
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II.4.2. Pola Asuh Otoritatif dan Perilaku Prososial 

 Anak yang memiliki perilaku prososial yang tinggi dapat 

dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya dari keluarga dalam hal ini pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua. Dalam hal ini pola asuh yang 

diterapkan adalah pola asuh otoritatif (demokratis). Penelitian yang 

dilakukan oleh Husada (2013) menemukan bahwa ada hubungan antara 

pola asuh demokratis dengan perilaku prososial sebesar t = 5,965 dan p = 

0,000 (p < 0,05). 

Hal berbeda dilakukan oleh Padilla-Walker, Carlo, Christensen dan 

Yorgason (2012) yang meneliti tentang pola asuh otoritatif antara ayah dan 

ibu terhadap perilaku prososial remaja dengan hasil yang dicatat ibu (t = 

4.80, p<.001) dan ayah (t = 3,89, p<.001), laporan hasil penelitian perilaku 

prososial anak menurun dari minggu ke 2 dan ke 3. 

Baru-baru ini sebuah penelitian dilakukan oleh Utomo (2014) 

dengan judul “intensi prososial anak ditinjau dari gaya pengasuhan”. 

Penelitian dilakukan pada anak berusia 10-12 tahun yang berjumlah 60 

orang untuk setaip gaya pengasuhan, yaitu pengasuhan otoriter, pengasuhan 

otoritatif, pengasuhan permisif indulgen dengan pengasuhan permisif 

indefergen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa 

pengasuhan otoritatif mempunyai niali mean  sebesar 68,82, pengasuhan 

permisif indefergen mempunyai mean sebesar 64,48, pengasuhan permisif 

indulgen mempunyai nilai mean sebesar 63,57 dan pengasuhan otoritatif 

mempunyai nilai mean sebesar 63,57. Dari penelitian ini dapat diketahui 

bahwa pengasuhan otoritatif mempunyai nilai mean prososial paling tinggi 

sedangkan pengasuhan otoriter mempunyai nilai mean prososial terendah, 

dengan perbedaan mean 5,25 dan dengan signifikansi sebesar 0,00. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Altay dan Gürea (2012) mempunyai 

hasil bahwa dari segi ibu dan peringkat guru, perilaku prososial anak 

perempuan cenderung menunjukkan perilaku prososial lebih dari anak laki-

laki. Anak yang ibunya menunjukkan gaya pengasuhan otoritatif 

menunjukkan perilaku yang lebih prososial dari anak-anak yang orang 

tuanya menunjukkan gaya pola asuh permisif. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui asosiasi kompetensi sosial dan perilaku prososial 

anak laki-laki dan perempuan di TK swasta dengan persepsi ibu. Peserta 

penelitian adalah 344 anak-anak (mulai dari usia 35 dan 75 bulan), guru dan 

ibu. 

 

II.5. Dinamika Hubungan Antar Variabel 

 Perilaku prososial merupakan bentuk perilaku yang menguntungkan 

penerima, tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi pelakunya. 

Dalam teori pembelajaran sosial Alberth Bandura, ada dua faktor penting 

yang memengaruhi proses perilaku individu, pertama adalah faktor kognitif 

dan kedua adalah faktor lingkungan. 

Faktor kognitif dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi. 

Kecerdasan emosi adalah serangkaian kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mengenali emosi orang lain, kemampuan memahami emosi diri 

sendiri, dan kemampuan mengelola emosi diri sendiri dengan baik. Ini 

merupakan kemampuan kognitif sesorang yang muncul dari perilaku 

prososial.  

 Berdasarkan pada kajian dan hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada sub bab sebelumnya. Penulis berasumsi bahwa kecerdasan emosi 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan perilaku prososial 

anak. Hal ini berarti semakin tinggi kecerdasan emosi anak, semakin tinggi 

pula perilaku prososial mereka. Siswa yang memiliki kecerdasan emosi 
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yang tinggi, maka mereka akan mampu mengenali, memahami dan 

mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Dengan adanya kemampuan-

kemampuan tersebut, siswa akan lebih mudah menyadari bahwa dalam diri  

mereka ada kemampuan untuk berperilaku prososial terhadap diri sendiri 

dan kepada orang lain. 

 Menurut Gerungan (2002) perilaku prososial adalah hubungan yang 

erat antar individu dengan lingkungan psikologis di sekelilingnya. Tingkah 

laku prososial adalah tindakan yang memiliki sifat-sifat positif bagi orang 

lain. Ada dua macam tindakan, yaitu membantu dan kerja sama. Psikolog 

biasanya menggunakan istilah tingkah laku yang mementingkan orang lain 

selain istilah tindakan yang membantu orang lain, menunjukkan bantuan 

yang diberikan pada orang lain tanpa mengharapan keinginan-keingan 

untuk diri sendiri (Watson, 1984).  

 Selain faktor kecerdasan emosi, faktor lingkungan dalam proses 

pembelajaran sosial yang dalam hal ini adalah perilaku prososial yaitu 

lingkungan keluarga. Lebih terfokus pada gaya pola asuh dari orang tua 

yang diterapkan untuk mendidik anak-anaknya. Menurut Bandura, proses 

mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain dalam hal ini misalnya 

meniru dan mengamati perilaku orang tua juga merupakan suatu model 

tindakan belajar.  

 Psikiater Rober Coles (1997) menekankan pentingnya ibu dan ayah 

dalam membentuk perilaku-perilakunya seperti dalam bukunya The Moral 

Intelligence of Children. Coles menyatakan bahwa kuncinya adalah dengan 

mengajarkan anak untuk menjadi “baik” dan untuk berpikir mengenai orang 

lain selain diri sendiri.  

Anak-anak baik yang tidak mementingkan diri sendiri melainkan 

cenderung berespon pada kebutuhan orang lain. Intelegensi moral semacam 
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ini tidak berdasarkan pada ingatan akan aturan atau pada  pembelajaran 

definisi abstrak. Melainkan, anak-anak belajar dengan  mengobservasi apa 

yang dilakukan  dan  dikatakan  orang  tua  mereka  dalam  kehidupan sehari 

-hari. Coles yakin bahwa masa Sekolah Dasar  adalah masa yang penting di 

mana anak dapat mengembangkan atau  gagal mengembangkan suatu 

kesadaran. 

Tanpa model dan pengalaman yang tepat, anak-anak akan dapat 

tumbuh dengan mudah menjadi remaja yang egois dan kasar dan kemudian 

menjadi orang dewasa yang sama sekali tidak menyenangkan.  Kita 

mungkin telah mengenal satu atau dua orang seperti itu. Coles  mengutip 

novelis Henry James (dalam Baron dan Byrne, 2005), yang ditanya oleh 

keponakannya ap yang harus ia lakukan dalam hidup. James  menjawab 

“ada tiga hal penting dalam hidup manusia. Pertama adalah  bertingkah laku 

baik. Kedua adalah bertingkah laku baik dan ketiga  adalah bertingkah laku  

baik”. Coles menyatakan bahwa mereka yang bertingkah laku baik 

memiliki komitmen yang kuat untuk menolong  orang lain dan bukan 

menyakiti mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

II.6. Model Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka model penelitian yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. 

Model Penelitian  

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

X1 : Kecerdasan Emosi, 

X2 : Pola Asuh Otoritatif, 

Y : Perilaku Prososial. 

 

II.7. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori, hipotesis diajukan 

dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara simultan kecerdasan 

emosi dan pola asuh otoritatif terhadap perilaku prososial anak usia 9 – 11 

tahun pada SD Negeri 2 Passo Kecamatan Baguala di Kota Ambon. 
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