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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang hidup berkelompok dan tidak 

dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan sesamanya untuk tumbuh dan 

berkembang , dalam proses tersebut terjadi interaksi antar sesama manusia 

dalam satu kelompok. Sosialisasi tersebut merupakan bentuk sebuah 

komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan antar sesama 

manusia dalam sebuah kelompok. Sosialisasi memungkinkan manusia untuk 

mendapatkan sebuah respon atau memberikan respon sebagai bentuk apresiasi 

saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Piaget & Kohlberg (dalam 

Santrock, 2011:442) menjelaskan bahwa interaksi dengan teman sebaya 

adalah bagian terpenting dari stimulasi sosial yang dapat menantang individu 

untuk mengubah orientasi moralnya. Sosialisasi juga dapat mengarahkan 

seseorang untuk melihat keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain. 

Perilaku tolong menolong dalam suatu kelompok merupakan sebuah 

kebutuhan yang berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang di 

hadapi oleh manusia yang tidak dapat diselesaikan sendiri. 

Dalam sebuah komunitas, komunikasi yang terjalin antar sesama 

anggota sangat kompleks dan beragam, respon yang diberikan dalam 

menyikapi pembicaraan dan permasalahan juga beragam. Pertolongan yang 

diberikanbertujuan untuk meringankan atau menyelesaikan permasalahan 

yang dialami oleh orang lain, perilaku tolong menolong tersebut biasa disebut 



ii 

 

perilaku prososial. Menurut Hosnan (2016:190), perilaku prososial adalah 

tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik 

atau psikis orang lain lebih baik, yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa 

mengharapakan rewards eksternal. 

Sementara menurut Hosnan (2016:190), perilaku prososial adalah 

tingkah laku sosial positif yang mneguntungkan atau membuat kondisi fisik 

atau psikis orang lain lebih baik, yang dilakukan atas dasar sukarela, tanpa 

mengharapkan reward eksternal. Dengan adanya tolong menolong antar 

sesama anggota kelompok, maka setiap anggota kelompok akan merasa 

nyaman, tenang, dan keubutuhan setiap individu dalam kelompok tersebut 

terpenuhi, baik dipenuhi secara individu maupun dengan bantuan dari anggota 

kelompok lainnya. 

Sekolah merupakan tempat di mana manusia belajar untuk 

membangun diri dan mengasah kemampuan berdasarkan ilmu serta 

mengembangkan potensi yang dimiliki, agar tujuan tersebut dapat tercapai. 

Peran guru bimbingan dan konseling penting guna membimbing dan 

mengarahkan hubungan dan cara berkomunikasi seperti apa yang baik dan 

tepat digunakan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dalam lingkup 

sekolah. Peran guru bimbingan dan konseling untuk memberikan bimbingan 

pribadi sosial guna membangun pengertian siswa mengenai komunikasi yang 

baik sangat di butuhkan untuk melancarkan proses komunikasi dan belajar 

siswa di sekolah. 
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Siswa di sekolah pada umumnya melakukan atau memberikan 

pertolongan berdasarkan kedekatan emosi atau ikatan pertemanan. Hal ini 

penulis temukan selama PLKPS (Praktik Lapangan Konseling Pendidikan Di 

Sekolah) di SMP Negeri 19 Kota Jambi, siswa pada sekolah tersebut lebih 

nyaman dan suka memberikan pertolongan pada orang yang sudah akrab atau 

teman yang dekat saja, menurut hasil observasi yang telah di lakukan, siswa 

dalam sebuah kelas memiliki komunitas sendiri dan terpecah dalam beberapa 

kelompok, meskipun hubungan antar siswa dalam kelas tersebut baik, namun 

keinginan siswa untuk memberikan pertolongan atau berperilaku prososial 

hanya terbatas pada teman dekat atau teman satu komunitas dengan mereka 

saja. Hal ini merupakan hal yang baik, akan tetapi perlu untuk di kembangkan 

dan perlu mendapatkan pengarahan mengenai perilaku prososial tersebut. 

Kecenderungan siswa yang senang membentuk kelompok kecil perlu di 

benahi, karena apabila siswa dalam kelas tersebut terpecah dalam beberapa 

kelompok, konsentrasi siswa dalam menjalin hubungan sosial hanya akan 

terbatas pada kelompoknya saja. Dengan demikian empati pada siswa juga 

hanya akan terbatas pada kelopoknya saja, sehingga berakibat siswa kesulitan 

untuk meningkatkan atau mengembangkan perilaku prososial dalam kelas 

tersebut. 

SMP Negeri 19 Kota Jambi khususnya kelas VII, selain memiliki 

permasalahan pada siswa kelas yang suka berkelompok dan membentuk 

sebuah komunitas sendiri, guru juga mengeluhkan adanya sikap acuh pada 

siswa yang berefek pada sikap siswa lain dalam kelas tersebut, sikap acuh 
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siswa tidak hanya membuat suasana kelas menjadi terpecah, tetapi juga 

semakin membuat adanya sebuah perbedaan yang mencolok pada siswa. Sikap 

acuh pada siswa juga berdampak pada kurang sensitfe terhadap kebutuhan 

anggota kelompok lain dalam kelas tersebut. Perilaku prososial dalam kelas 

tersebut akan timbul dan terlaksana dengan baik bila siswa mampu membaca 

dan sensitif akan kebutuhan orang di sekitarnya, tindakan tersebut biasa di 

sebut empati. 

Empati merupakan bagian penting yang digunakan untuk membangun 

sebuah komunikasi serta hubungan sosial yang positif antar sesama anggota 

kelompok, dengan adanya empati, orang dapat memberikan sebuah respon 

yang diharapkan atau di butuhkan oleh lingkungan di sekitarnya. Goleman 

(2015:136) menjelaskan bahwa kemampuan empati adalah kemampuan untuk 

mengetahui perasaan orang lain. Empati merupakan akar kepedulian dan kasih 

sayang dalam setiap hubungan emosional seseorang dalam upayanya untuk 

menyesuaikan emosionalnya dengan emosional orang lain. Selanjutnya 

menurut Goleman (2004:148) bahwa anak-anak dengan empati mampu 

menjalin hubungan sosial yang baik karena empati mendasari banyak segi 

tindakan dan pertimbangan moral. 

Kehidupan bersekolah merupakan bagian dari proses pembelajaran 

yang tidak lepas dari hubungan dan komunikasi sosial, membangun hubungan 

yang baik dan memahami perbedaan merupakan salah satu pilihan yang tepat 

dalam memangun hubungan sosial yang baik. Sikap empati pada dasarnya 

merupakan sebuah bentuk kepedulian yang di wujudkan dalam bentuk respon 
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positif dengan porsi emosi yang sesuai untuk membantu orang lain dalam 

mengatasi permasalahan yang dialami. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa empati merupakan kemampuan yang dimiliki individu 

untuk mengerti dan menghargai perasaan orang lain dengan cara memahami 

perasaan dan emosi orang lain serta memandang situasi dari sudut pandang 

orang lain, sehingga dengan tingginya empati yang dimiliki siswa dapat 

merangsang perilaku prososial pada siswa dalam kelas tersebut. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap empati 

menjadi dasar seseorang untuk mengambil sebuah keputusan menolong dan 

membantu sesamanya dalam mengatasi sebuah permasalahan yang di alami. 

Perilaku prososial yang rendah pada siswa kelas VII kemungkinan dapat di 

sebabkan oleh rendahnya empati yang dimiliki oleh siswa sehingga kurang 

mampu dalam membaca kebutuhan orang di sekitarnya. sehingga menrut 

uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui 

"Hubungan antara Empati dengan Perilaku Prososial Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 19 Kota Jambi”. 

 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Dalam penelitian ini sebagai variabel terikat adalah perilaku prososial  

menurut Eisenberg dan Mussen (Tri Dayakisni & Hudaniah, 2015:161) 

dibatasi pada 7 indikator, yaitu sharing (membagi), cooperative 
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(kerjasama), donating (menyumbang), helping (menolong), honesty 

(kejujuran), dan generosity (kedermawanan). 

2. Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah empati menurut Baron 

dan Byrne (2005: 111) dibatasi pada 2 indikator yaitu komponen kognitif 

dan afektif. 

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana perilaku prososial siswa kelas VII SMPN 19 Kota Jambi? 

2. Bagaimana empati siswa kelas VII SMPN 19 Kota Jambi? 

3. Apakah ada hubungan antara empati dengan perilaku prososial siswa 

kelas VII SMPN 19 Kota Jambi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mengungkapkan perilaku prososial siswa kelas VII SMPN 19 Kota 

Jambi. 

2. Mengungkapkan empati siswa kelas VII SMPN 19 Kota Jambi. 

3. Mengungkapkan hubungan antara empati dengan perilaku prososial siswa 

kelas VII SMPN 19 Kota Jambi. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah sumbangan berupa 

1. Bagi siswa, agar mereka mengetahui pentingnya perilaku prososial dalam 

kelangsungan hidupnya sehari-hari. Serta dapat menumbuhkan sikap 

empati. 

2. Informasi bagi guru bimbingan dan konseling sebagai informasi guru 

bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan. 

3.  Bagi pihak sekolah, memberikan sumbangan informasi pada pihak 

sekolah sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa. 

 

F. Anggapan Dasar 

Adapun anggapan dasar peneliti antara lain: 

1. Perilaku prososial merupakan suatu aktivitas menolong orang lain. 

2. Perilaku prososial seseorang berkembang seiring dengan kecerdasan 

emosinya. 

3. Setiap manusia memiliki empati yang berbeda-beda. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang positif dan berarti antara empati                

dengan perilaku prososial siswa kelas VII SMP Negeri 19 Kota   

Jambi. 

Ha : Terdapat hubungan yang yang positif dan berarti antara empati 
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  dengan perilaku prososial siswa kelas VII SMP Negeri 19 Kota 

  Jambi. 

 

H. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

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. Empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan orang 

lain, dapat mengenali kondisi orang lain, merasakan pengalaman orang 

lain serta dapat memberikan respon empatik yang sama terhadap apa yang 

dirasakan oleh orang lain.  

 

I. Kerangka Konseptual 
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