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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Prososial 

1. Pengertian Perilaku Prososial 

Eisenberg & Mussen menjelaskan bahwa perilaku prososial 

adalah segala bentuk perilaku yang memberikan konsekuensi positif 

bagi penerima, baik dalam bentuk materi, fisik ataupun psikologis 

tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi orang yang memberi 

pertolongan, perilaku prososial mencakup berbagi, kerjasama, 

menyumbang, menolong, kejujuran, berderma dan 

mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain (Dayakisni & 

Hudaniah, 2009). Hal yang sama juga di jelaskan oleh Baumeister & 

Vohs (2007) bahwa perilaku prososial adalah perilaku sukarela yang 

dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Myers 

menyatakan bahwa perilaku prososial adalah tingkah laku positif yang 

dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan adanya imbalan 

dari orang lain, serta dapat memberikan keuntungan atau membuat 

kondisi psikis dan fisik orang lain menjadi lebih baik (Sarwono, 2002). 

Eisenberg & Wang mengemukakan bahwa seseorang memiliki 

perilaku prososial bila dirinya memiliki kepedulian terhadap keadaan 

dan hak orang lain, perhatian dan empati pada orang lain serta berbuat 

sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain (Santrock, 2007). 

Sedangkan Baron & Byrne (2005) mendefiniskan perilaku prososial 

adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain
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tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang 

melakukan. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku 

atau tindakan tanpa adanya paksaan yang bertujuan untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan bagi orang lain atau si penerima, baik 

dalam bentuk materi, fisik ataupun psikologis akan tetapi tidak 

memiliki keuntungan yang jelas bagi si penderma atau penolong. 

2. Aspek-aspek Perilaku Prososial 

Menurut Eisenberg dan Mussen (1989), terdapat lima aspek 

perilaku prososial, yaitu: 

a Membagi (Sharing), 

b Kerjasama (Cooperation), 

c Menolong (Helping), 

d Kejujuran (Honesty), 

e Dermawan (Generosity) 

Menurut Marrion terdapat tiga aspek dalam perilaku prososial 

(Susanto, 2018), yaitu: 

a Memberi atau berbagi 

Aspek memberi atau berbagi tidak hanya sebatas melakukan 

pemberian berupa barang secara fisik saja, melainkan dapat 

memberi atau membagi seperti: berbagi waktu, berbagi materi, 

dan berbagi informasi. 
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b Bekerjasama atau bergotong royong 

Saling kerjasama serta bergotong royong dalam berbagai hal 

kebaikan, tujuannya adalah agar dapat menjalin suatu ikatan 

yang baik antar individu lainnya dan memikul tanggung jawab 

bersama agar masalah yang dihadapi cepat selesai. 

c Membantu atau menolong 

Aspek membantu atau menolong terbagi menjadi 

menyelamatkan, dan membela. Dalam kehidupan 

bermasyarakat kita pasti tidak asing dengan yang namanya 

tolong menolong dan membantu antar sesama, sama halnya 

dengan kita menolong orang tersebut untuk 

menyejahterakannya, tujuannya tidak lain adalah untuk 

memberikan mereka hak atas dirinya sendiri. 

Carlo et al. menjelaskan bahwa terdapat 4 aspek pada perilaku 

prososial (Dianita, Triyono, & Arifin, 2020), yaitu: 

a Perilaku Berbagi 

b Menghibur, 

c Menjadi Sukarelawan 

d Membantu orang lain 

Menurut Mussen, Conger, & Kagan (1989) dalam perilaku 

prososial mencakup lima aspek, yaitu: 

a Berbagi 

b Bekerjasama 

c Menyumbang 

d Menolong 

e Jujur 
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Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan diatas, 

terdapat lima aspek perilaku prososial, yaitu berbagi (sharing), 

kerjasama (cooperation), menolong (helping), kejujuran (honesty), 

dermawan (generosity). 

3. Indikator-indikator Perilaku Prososial 

Menurut Eisenberg dan Mussen (1989), terdapat lima indikator 

perilaku prososial, yaitu: 

a Membagi (sharing), 

b Kerjasama (cooperation), 

c Menolong (helping), 

d Kejujuran (honesty), 

e Dermawan (generosity) 

Menurut Staub (1978) ada 3 indikator yang menjadi tindakan 

prososial, yaitu: 

a Tindakan ini berakhir pada dirinya dan tidak menuntut 

keuntungan pada pihak pelaku. 

Setiap melakukan tindakan prososial maka tidak boleh 

menuntut lebih kepada si penerima, seperti meminta 

pengakuan serta mengharapkan suatu imbalan yang akan 

diberikan. 

b Tindakan ini dilahirkan secara sukarela. 

Menolong atau membantu seseorang tanpa adanya paksaan dan 

bertindak atas keinginannya sendiri. 

c Tindakan ini menghasilkan kebaikan. 
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Segala bentuk tindakan seperti menolong, berbagi, kerjasama, 

kejujuran, serta mempertimbangkan hak orang lain, tujuannya 

tidak lain hanya untuk menyejahterakan masyarakat. 

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas mengenai indikator 

perilaku prososial terbagi menjadi beberapa, yaitu Membagi (sharing), 

Kerjasama (cooperation), Menolong (helping), Kejujuran (honesty), 

Dermawan (generosity). Selain itu, seseorang dikatakan berperilaku 

prososial jika dilakukan secara sukarela dan menghasilkan kebaikan. 

4. Faktor-faktor Perilaku Prososial 

Menurut Suryanto dkk (2012) perilaku prososial dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a Faktor Genetis 

(The selfish gene, kelompok kerjasama, dan kepribadian), 

b Emosional 

(Suasana hati yang baik, dan emosi negatif) 

c Motivasi 

(Empati, altruisme, alternatif, egoistik, keterbatasan altruisme) 

d Interpersonal 

(Karakteristik orang yang ditolong, kecocokan antara orang 

yang menolong dengan yang ditolong, dan pengaruh 

kedekatan) 

e Situasional 

(Model, norma, reward, tempat tinggal, dan kondisi 

masyarakat) 
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Menurut Staub (1978) mengatakan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mendasari seserang untuk bertindak prososial, yaitu: 

a Self-Gain 

Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari 

kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, 

pujian atau takut dikucilkan. 

b Personal Values and Norms 

Adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 

diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi 

dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan 

tindakan prososial seperti berkewajiban menegakkan 

kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik. 

c Empathy 

Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau 

pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat 

kaitannya dengan pengambilalihan peran. Jadi prasarat untuk 

mampu melakukan empati, individu harus memiliki 

kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. 

Menurut Eisenberg & Mussen (1989) mengatakan bahwa 

terdapat enam faktor yang mempengaruhi perilaku prososial, yaitu: 

a Budaya kelompok 

b Pengalaman sosialisasi 

c Proses kognitif 

d Responsif emosional 

e Variabel kepribadian 

f Kondisi dan keadaan situasional 
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B. Kecerdasan Emosi 

1. Pengertian Kecerdasan Emosi 

Salovey (2007) mendefinisikan  kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan untuk mengenal perasaan, meraih dan membangkitkan 

perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan 

maknanya, serta mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga 

membantu perkembangan emosi dan intelektual. Kecerdasa emosi 

adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan 

inteligensi (to manage our emotional life with intelligence), menjaga 

keselarasan emosi dan pengungkapannya (the appropriateness of 

emotion and its expression) melalui keterampilan kesadaran diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial 

(Goleman, 2007). Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang 

mengatur kehidupan emosinya dengan intelegensi menjaga 

keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui ketrampilan 

kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan 

keterampilan sosial (Goleman, 2002). Muzaik berpendapat bahwa 

kecerdasan emosi ialah suatu kemampuan untuk mengenali, 

berekspresi, dan melakukan pengelolaan emosi kepada diri sendiri dan 

orang lain melalui tindakan konstruktif (Wahab, 2016). Selain itu, 

kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengenali diri 

(menyadari kesadaran diri), mengendalikan diri yang spontan, 

menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain melalui komunikasi 

sesama individu, kecerdasan emosional juga berperan penting 

terhadap memotivasi diri terhadap hal yang positif, serta melihat aspek 
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pengalaman, perasaan, pikiran, persepsi serta tingkah laku seseorang 

(Herwono, 2005). 

Berdasarkan uraian pengertian kecerdasan emosi menurut para 

ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosi 

merupakan kemampuan seseorang dalam mengenal dan mengontrol 

emosinya secara intelegensi sehingga seseorang tersebut dapat 

beberfikir rasional dalam menentukan keputusan yang akan ia ambil, 

selain itu dengan adanya kecerdasan emosi individu akan dapat 

menjalin hubungan sosial yang baik. 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman, D. (1996) mengungkapkan bahwa ada lima 

aspek kecerdasan emosi, yaitu: 

a Mengenali emosi diri 

Secara sederhana, jika setiap individu dapat mengetahui emosi 

yang dominan pada dirinya maka secara langsung individu 

tersebut memiliki kecerdasan emosisonal yang baik. Sehingga 

individu tersebut dapat mengontrol emosinya dengan positif. 

b Mengelola emosi 

Pada hakekatnya manusia pasti memiliki emosi dalam dirinya, 

sehingga setiap manusia harus memiliki pengolaan emosi yang 

baik. Dengan pengolaan emosi yang baik setiap individu bisa 

mengekspresikan emosinya dengan tepat. 

c Motivasi diri sendiri 

Setiap melakukan aktifitas seseorang pasti butuh yang 

namanya dorongan dari dalam diri, yang umumnya disebut 

sebagai motivasi dalam diri. Dengan memiliki motivasi dalam 



29  

 
 

diri, maka seseorang akan selalu bersemangat dalam 

melakukan aktifitasnya. Sehingga apapun yang dilakukan akan 

terasa nyaman dan tujuan yang ingin dicapai akan mudah 

dicapainya. 

d Mengenali emosi orang lain 

Kecerdasan emosional seseorang bukan hanya dilihat dari 

seberapa pandai orang tersebut mampu mengelola emosi pada 

dirinya, akan tetapi dapat dilihat dari seberapa pintar seseorang 

tersebut dalam mengenali emosi orang lain terutama orang 

yang ada didekatnya. Entah itu tetangganya ataupun rekannya. 

Dengan mampu mengetahui emosi pada orang lain maka akan 

membutuhkan sikap saling peduli (empati) satu sama lain. 

e Berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya 

Kehidupan makhluk sosial tidak akan pernah bisa lepas dari 

yang namanya interaksi sosial, karena keakraban akan 

terbentuk karena adanya interaksi antara satu dengan yang 

laiinya. Agar komunikasi terjalin dengan baik maka 

dibutuhkan kecerdasan dalam berkomunikasi dengan 

oranglain, sehingga jika sikap ini terbangun dengan baik maka 

masing-masing individu akan memiliki sikap saling peduli dan 

saling menghargai satu sama lain. 

Menurut Goleman (2002) menjelaskan bahwa kecerdasan emosi 

dibagi menjadi lima aspek, yaitu: 
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a Mengenal Emosi Diri 

Seperti (kepekaan terhadap perasaan yang sesungguhnya atas 

pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi). 

b Mengelola Emosi 

Seperti (menangani perasaan agar dapat terungkap dengan 

tepat). 

c Memotivasi Diri Sendiri 

Seperti (pengendalian emosional diri dan kendali hati terhadap 

kepuasan). 

d Empati (mengenali emosi orang lain) 

Seperti (kemampuan menangkap sinyal-sinyal sosial 

tersembunyi yang mengisyaratkan hal yang dibutuhkan atau 

dikehendaki orang lain). 

e Membina Hubungan 

Seperti (interaksi dengan orang lain). 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi: (1) 

Kemampuan seseorang dalam mengenali emosi yang dirasakan. 

Sehingga individu dapat mengontrol emosinya dengan positif, 

kemudian mengekspresikan emosinya tersebut dengan tepat. (2) 

Kemampuan mengenali emosi orang lain. 

3. Indikator-indikator Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman, D. (1996) ada empat indikator dalam 

kecerdasan emosi, yaitu: 
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a Mengenali emosi diri sendiri 

Mengenali emosi diri dimana mengetahui sifat dasar yang ada 

pada diri, apakah kita termasuk orang yang mudah terpancing 

emosi atau tidak, sehingga dengan mengenali emosi diri dapat 

memudahkan kita dalam bersikap/mengambil sikap. 

b Mengelola emosi diri 

Mampu mengkondisikan diri sehingga dapat mengungkapkan 

isi hati dengan baik. 

c Motivasi diri 

Mampu menuntun atau membimbing diri untuk selalu 

semangat dalam setiap keadaan dan tidak mudah tepuruk 

terhadap sesuatu yang tidak diinginkan sehingga mampu 

mengambil inisiatif yang efektif dalam bertindak. 

d Empati 

Mengerti apa yang dialami oleh orang lain, sehingga memiliki 

kemampuan yang mana masing-masing orang saling memiliki 

keterikatan satu sama lain, sikap saling peduli satu sama lain 

sehingga menimbulkan sikap sosial yang positif. 

Menurut Goleman (2002) mengemukakan terdapat 5 indikator 

pada kecerdasan emosi, yaitu: 

a Mengenali emosi diri 

b Mengelola emosi 

c Memotivasi diri sendiri 

d Mengenali emosi orang lain (empati) 

e Membina hubungan 
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Menurut Goleman (2003) menjabarkan lima indikator pada 

kecerdasan emosi, yaitu: 

a Kognisi Diri (Self Awareness) 

Self Awareness adalah kecakapan dalam memahami perasaan 

dalam diri dan menggunakkannya untuk mengambil keputusan 

secara tepat. 

b Pengelolaan Diri (Self Management) 

Merupakan kecakapan individu dalam mengendalikan serta 

menangani emosi sehingga menghasilkan hal positif terhadap 

pelaksanaan tugas, serta mampu mengontrolnya sebelum target 

dapat dicapai dan mampu dalam mengembalikan kenormalan 

tekanan emosional. 

c Motivasi (Self Motivation) 

Adalah kemampuan terbesar dalam memberikan arahan dan 

aksi pada individu menuju target, membantu dalam mengambil 

inisiatif dan tindakan yang efektif, serta mempunyai 

kemampuan dalam ketahanan dan mampu bangkit dari 

keterpurukan. 

d Empati (Empathy/Social awareness) 

Merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang 

lain, mampu memahami perspektif orang lain dan 

menumbuhkan hubungan saling percaya, serta mampu 

menyelaraskan diri dengan berbagai macam hubungan. 

e Ketrampilan Sosial (Relationship Management) 

Relationship Management adalah kemampuan untuk 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan sosial 
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dengan orang lain, mampu membaca situasi dan kondisi secara 

cermat, berinteraksi dengan lancar, menggunakan 

keterampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, 

bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja 

sama dalam tim. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator kecerdasan emosi 

meliputi kognisi diri (Self Awareness) yaitu kecakapan dalam 

memahami perasaan dalam diri dan menggunakkannya untuk 

mengambil keputusan secara tepat, pengelolaan diri (Self 

Management) yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan serta 

menangani emosi sehingga menghasilkan hal positif terhadap 

pelaksanaan tugas, serta mampu mengontrolnya sebelum target dapat 

dicapai dan mampu dalam mengembalikan kenormalan tekanan 

emosional, motivasi diri yaitu kemampuan terbesar dalam 

memberikan arahan dan aksi pada individu menuju target, membantu 

dalam mengambil inisiatif dan tindakan yang efektif, serta mempunyai 

kemampuan dalam ketahanan dan mampu bangkit dari keterpurukan, 

empati yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

keterampilan sosial yaitu kemampuan untuk menangani emosi dengan 

baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, mampu membaca 

situasi dan kondisi secara cermat, berinteraksi dengan lancar, 

menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, 

bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja sama 

dalam tim. 
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4. Faktor-faktor Kecerdasan Emosi 

Dianita et al (2020) mengemukakan bahwa terdapat faktor-

faktor yang dapat memengaruhi kecerdasan emosi, yaitu diantaranya: 

a Lingkungan keluarga 

Lingkuangan keluarga seperti pendidikan yang diberikan oleh 

orang tua, seperti nasihat atau pesan moral. 

b Lingkungan sosial 

Di lingkungan sosial kita akan mengerti apa yang dialami oleh 

orang lain, sehingga memiliki kemampuan yang mana masing- 

masing orang saling memiliki keterikatan satu sama lain, sikap 

saling peduli satu sama lain sehingga menimbulkan sikap sosial 

yang positif. 

c Peran teman sebaya 

Didalam peran teman sebaya mencangkup fungsi persahabatan, 

keakraban dan dukungan. 

Berdasarkan pendapat peneliti di atas terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi, yaitu: lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial, dan teman sebaya. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi 

dengan sesamanya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia 

menjalin hubungan dengan berinteraksi satu sama lain untuk 

mempererat hubungan dan untuk memunculkan rasa keterikatan. 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari sikap tolong 
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menolong dan menghargai pendapat orang lain. Perilaku tolong 

menolong inilah yang memicu munculnya emosi positif dalam diri 

seseorang. Emosi positif dapat diartikan sebagai rasa simpati yang 

muncul ketika seseorang melihat orang lain membutuhkan bantuan. 

Setelah mendapatkan bantuan, pada umumnya seseorang akan 

berkeinginan untuk membalas budi kepada orang yang telah 

membantunya. 

Ketika seseorang berinteraksi akan muncul perasaan emosi 

dalam dirinya, emosi tersebut bisa dalam bentuk positif atau negatif, 

hal ini merupkan respon dari hasil interaksi yang telah terjadi. Emosi 

positif dapat dicontohkan seperti adanya rasa hormat, empati, peduli 

dan lain sebagainya. Lain halnya dengan emosi negatif yang dapat 

dicontohkan seperti rasa benci, dengki, dan lain sebagainya. Emosi 

memiliki peranan yang mempengaruhi pola fikir dan perilaku 

seseorang dalam mengambil keputusan, tindakan, serta dapat 

membantu kita untuk memahami diri kita sendiri maupun orang lain. 

Kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dengan 

inteligensi yang dimiliki, dan mengungkapkannya melalui kesadaran 

diri serta pengendalian diri disebut dengan kecerdasan emosi. Dengan 

adanya kemampuan kecerdasan emosi, seseorang dapat memahami 

emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Salah satu perilaku yang akan 

muncul ketika seseorang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah 

perilaku prososial. Perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku 

yang memberikan konsekuensi positif bagi penerima, baik dalam 

bentuk materi, fisik ataupun psikologis tetapi tidak memiliki 

keuntungan yang jelas bagi orang yang memberi pertolongan. Perilaku 
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prososial bisa dalam bentuk berbagi, kerjasama, menyumbang, 

menolong, dan mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. 

Adanya pandemi Covid-19 pada saat ini, tentunya 

mempengaruhi perilaku masyarakat, dari yang sebelumnya orang 

bebas dalam berinteraksi, sekarang harus dibatasi demi mencegah 

penyebaran Covid-19. Kondisi pandemi ini menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat, karena penyakit ini termasuk dalam kategori 

penyakit yang mudah dan cepat menular. Masyarakat akan cenderung 

menarik diri dari kehidupan sosial, terlebih ketika mengetahui ada 

seseorang yang tinggal dilingkungannya dinyatakan terkena penyakit 

Covid-19. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perilaku prososial 

yang dimunculkan oleh seseorang. Dari kebiasaan yang sebelumnya 

akan menjenguk tetangga yang sedang sakit, sekarang mereka akan 

berfikir dua kali sebelum memutuskan untuk hanya sekedar 

memberikan dukungan moril melalui komunikasi secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Perubahan perilaku prososial ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosi yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosi yang baik, cenderung akan lebih mampu 

untuk merespon bagaimana dia harus bersikap. Dengan kemampuan 

pengendalian emosi yang baik, seseorang akan lebih mampu perilaku 

prososial seperti apa yang tetap dapat mereka lakukan kepada 

masyarakat di sekitarnya, meskipun di tengah kondisi pandemi seperti 

saat ini. 

Sekilas dari penjelasan tersebut dapat menggambarkan 

hubungan variabel kecerdasan emosional (X) terhadap perilaku 
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prososial (Y). keterhubungan antara variabel tersebut dapat 

digambarkan melalui bagan seperti dibawah ini: 

 

 

 

  

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perumusan 

masalah penelitian yang dilakukan dan titik tolak untuk menentukan 

hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berfikir yang 

dilakukan pada penelitian ini. Berikut hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, bahwa terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan 

emosi dengan perilaku prososial masyarakat Kota Surabaya di Masa 

Pandemi Covid-19. Jadi jika semakin cerdas emosi masyarakat, maka 

akan semakin tinggi perilaku prososialnya, dan sebaliknya jika 

semakin rendah kecerdasan emosi masyarakat, maka akan semakin 

menurun perilaku prososialnya. 

Kecerdasan 

Emosi 

Perilaku 

Prososial 


