
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia  selalu  berinteraksi  dengan  manusia  lainnya,  sehingga

manusia disebut makhluk sosial (Rubin, Bukowski,& Parker  dalam Santrock

2007:206),  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  interaksi  sosial  anak

dengan teman sebayanya meningkat sekitar 30 persen pada masa kanak-kanak

menengah dan akhir. Semakin banyak interaksi seorang anak dengan teman

sebayanya, maka akan semakin besar pula pengaruhnya pada perkembangan

seorang anak. 

Pentingnya  interaksi  dengan  teman  sebaya  tersebut  menuntut  agar

seorang anak memiliki keterampilan sosial yang baik agar dapat berinteraksi

dengan  teman  sebayanya.  Barron  & Byrne  (2005:92),  menyatakan  bahwa

“perilaku  prososial  adalah  suatu  tindakan  menolong  yang  menguntungkan

orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang

yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin melibatkan suatu resiko bagi

orang yang menolong”.

Menurut  Staub  (Desmita,  2014:237)  perilaku  prososial  sebagai

tindakan  suka  rela  dengan  mengambil  tanggung  jawab  menyejahterakan

orang lain. Perilaku prososial berkembang sejak anak-anak hingga dewasa.

Semakin bertambah usia individu, semakin berkembang kematangan sosial

dantanggung  jawab  sosial.  Pada  usia  remaja,  diharapkan  individu  mampu

mengembangkan  pribadinya  sesuai  nilai  etika  dan  moral  dalam  bentuk

perilaku prososial.
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Menurut  Eissenberg & Mussen (dalam Tri  Dayakisni  & Hudaniah,

2015: 161), ada beberapa tindakan yang termasuk kedalam perilaku prososial

antara  lain:  sharing  (berbagi),  cooperate  (kerjasama),  donating

(menyumbang),  helping  (menolong),  honesty  (kejujuran),  generosity

(kedermawanan), serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.

Selama  prapenelitian di SMP N 4 Kota Jambi, penulis menemukan

bahwa masih banyak siswa acuh tak acuh pada penderitaan teman lainnya.

Sebagai  contoh  jika  ada  temannya  yang  terjatuh,  mereka  bukan  langsung

menolongnya  malah  menertawakan.  Selain  itu,  jika  gurunya  tidak  datang,

siswa memilih untuk ribut, berlari-lari keluar, serta juga ada yang menggangu

siswa lokal lain yang sedang belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat

ini sebagian siswa mulai kurang memperhatikan hak dan kesejahteraan orang

lain yang ingin belajar.

Permasalahan lain yang ditemukan, siswa masih banyak yang tidak

bisa diajarkan untuk bisa saling kerja sama. Contohnya, dalam mengerjakan

tugas,  mereka  menolak  untuk  melakukan  diskusi  atau  kerja  kelompok.

Menurut  pendapat  mereka,  belajar  kelompok hanya buang waktu  saja  dan

ajang memanfaatkan siswa yang rajin. Selain itu, apabila diminta siswa yang

pintar  pun  enggan  untuk  berbagi  ilmu  yang  dimilikinya.  Siswa  tersebut

berkata salah sendiri punya otak yang kurang bisa nangkap pelajaran. 

Selain  itu,  penulis  menemukan  banyaknya  siswa  yang  kurang

memiliki  kejujuran.  Seperti  banyaknya  siswa  yang  mengerjakan  PR  di

sekolah pada pagi hari. Di saat ditanya, mereka berpendapat dirumah selalu
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banyak tugas yang disuruh orang tua. Selanjutnya, dilihat dari alasan siswa

yang terlambat, kebanyakan mereka memberikan alasan atas keterlambatan

mereka  karena  sulitnya  kendaraan  yang  lewat.  Selain  itu,  ada  juga  yang

memberikan  alasan  jarak  rumah  ke  sekolahnya  terlalu  jauh.  Padahal  dari

keterangan  yang  penulis  ketahui,  terkait  dengan  siswa  yang  terlambat,

rumahnya  masih  di  sekitar  sekolah.  Selanjutnya  ada  juga  yang  memberi

alasan ke sekolah hanya dengan jalan kaki, padahal informasi yang penulis

dapatkan dari wali kelas siswa yang penulis temukan terlambat ke sekolahnya

menggunakan sepeda motor. Jika dia terlambat, siswa tersebut memparkirkan

sepeda motornya di rumah warga bukan di perkarangan sekolah yang telah

disediakan sekolah.

Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-

kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Dalam hal emosi yang

negatif,  umumnya remaja belum dapat mengontrolnya dengan baik.  Emosi

sangat  berpengaruh baik  secara  langsung maupun tidak langsung terhadap

kepribadian. Secara langsung, emosi mempengaruhi fungsi fisik dan mental,

suatu sikap, minat dan nilai-nilai individu. Sementara efek tidak langsungnya

berasal  dari  penilaian  orang  lain  terhadap  individu  yang  berperilaku

emosional,  perlakuan yang diberikan dan hubungan emosional  yang dapat

dibina  dengan  individu  tersebut.  Menurut  Tri  Dayakisni  &  Hudaniah,

(2015:164), salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku prososial adalah

suasana hati. Apabila seseorang yang mengalami suasana hati yang gembira

akan lebih suka menolong. Sedangkan dalam suasana hati yang sedih, orang
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akan  kurang  suka  memberikan  pertolongan,  karena  suasana  hati  dapat

mempengaruhi seseorang untuk membantu orang lain.

Dampak  perubahan  emosi  yang  labil  mengakibatkan  minimnya

kemampuan  remaja  untuk  menguasai  dan  mengontrol  emosi.  Remaja

dikatakan  matang  secara  emosi,  jika  mampu  menguasai  dan  mengontrol

emosi,  menunggu  dalam  mengungkapkan  emosi  mengungkapkan  emosi

dengan cara-cara yang lebih dapat  diterima,  kritis  terlebih dahulu sebelum

bereaksi secara emosi, bereaksi dengan berfikir, emosi lebih stabil dan tidak

berubah-ubah. 

Berdasarkan  latar  belakang  inilah  yang  mendasari  penulis  ingin

melakukan  penelitian  mengenai  “Hubungan  antara  Kematangan  Emosi

dengan Perilaku Prososial Siswi SMP Kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi”.

B. Batasan Masalah
Batasan  masalah Perilaku  Prososial  dalam  penelitian  ini yaitu

membagi, kerjasama, menolong,  kejujuran , dan kedermawanan. Begitu juga

dalam  batasan  kematangan  emosi  terfokus  pada  kontrol  emosi,  penilaian

fungsi kritis mental, dan pemahaman diri. Penelitian ini dilakukan pada kelas

VIII SMP N 4 Kota Jambi.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  batasan  masalah  di  atas,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana   perilaku  prososial  siswa  kelas  VIII  SMP Negeri  4  Kota

Jambi?
2. Bagaimana  kematangan  emosi  siswa  kelas  VII  SMP  Negeri  4  Kota

Jambi?
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3. Apakah  ada  hubungan  antara  kematangan  emosi  dengan   perilaku

prososial siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Jambi?
D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain
1. Mendeskripsikan perilaku prososial siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kota

Jambi.
2. Mendeskripsikan kematangan emosi siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kota

Jambi.
3. Mendeskripsikan hubungan kematangan emosi dengan perilaku prososial

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Jambi.
E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis

Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  sumbangan  bagi  ilmu

pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling.
2. Manfaat Praktis

a. Siswa
Sebagai  proses  pembelajaran  terhadap  siswa  mengenai

kematangan emosi dengan perilaku prososial siswa.

b. Guru BK
Sebagai  bahan  masukan  guru  BK  untuk  dapat  mengetahui

hubungan kematangan emosi dengan perilaku prososial siswa dan

dapat  dikembangkan  untuk  pelaksanaan  layanan  selanjutnya  di

sekolah.
F. Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Siswa memiliki perilaku prososial yang berbeda-beda.
2. Kematangan emosi yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda.
3. Perilaku prososialmerupakan suatu aktivitas menolong orang lain
4. Kematangan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol

dan mengendalikan emosinya.
G. Hipotesis
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan yang

positif antara kematangan emosi dengan perilaku prososial siswa kelas VIII

SMP Negeri 4 Kota Jambi.
H. Defenisi Operasional

1. Perilaku  prososial  merupakan  suatu  tindakan  menolong  dalam  bentuk

fisik maupun psikis yang bertujuan untuk memperoleh penghargaaan dan

mencapai kepuasan diri sendiri dalam yang memberikan manfaat positif

bagi orang yang dikenai tindakan itu dan dilakukan sesuai dengan norma

masyarakat yang berlaku.
2. Kematangan  emosi  merupakan  suatu  keadaan  mencapai  tingkat

kedewasaan perkembangan emosional, dimana individu dapat mengenali

emosi dalam diri dan mengungkapkan emosinya dengan cara yang tepat

dan dapat diterima orang lain. Individu yang telah matang emosinya tidak

akan menampakkan emosinya secara berlebihan dan dapat mengendalikan

emosinya sendiri. 
I. Kerangka Konseptual

Untuk mengembangkan penelitian ini,  maka diperlukan kerangka

konseptual yang akan memberikan arahan tentang  hal-hal yang akan diteliti.

Selengkapnya mengenai kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat

pada gambar 1.1 sebagai berikut.

X
Kematangan Emosi

Gambar  1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:
X: Kematangan Emosi
Y: Perilaku Prososial

: Hubungan
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Perilaku Prososial


