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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perilaku Prososial 

1. Pengertian perilaku prososial 

B.F Skinner (Matuzahroh, 2019) menyatakan bahwa perilaku adalah 

respon terhadap suatu stimulus. Jika perilaku yang dimunculkan oleh 

individu diberikan penghargaan oleh orang lain, maka perilaku tersebut 

akan dimunculkan kembali pada kesempatan yang lain, sebaliknya jika 

perilaku yang dimunculkan oleh individu mendapatkan hukuman dari 

lingkungan atau orang lain maka orang tersebut tidak akan memunculkan 

kembali perilaku tersebut. Sehingga semakin sering suatu perilaku positif 

dimunculkan maka akan mendapat umpan balik yang positif dan perilaku 

tersebut menjadi kuat dan menetap. Sebaliknya jika perilaku yang 

dimunculkan negatif maka perilaku tersebut akan hilang dengan sendirinya 

sehingga perilaku positif akan terus terlihat. Perilaku prososial merupakan 

salah satu contoh perilaku yang positif dan mendapatkan timbal balik yang 

positif. 

Susanto (2018) mengatakan perilaku prososial merupakan perilaku 

positif yang dapat berguna untuk menudukung pengembangan sikap 

prososial yang lebih baik dalam penyesuaian diri dalam lingkungan.
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Untuk membantu penyesuiain diri dengan berperilaku prososial Santrock 

(dalam Susanto, 2018) mengatakan perilaku prososial terdiri dari tindakan 

yang tidak mementingkan diri sendiri, membantu orang lain, menunjukan 

empati, kerja sama, peduli, serta kedermawanan. Perilaku prososial juga 

dapat dimaknai dengan kemampuan menyadari posisi orang lain, 

menafsirkan kebutuhan orang lain, dan menyadari orang lain dalam 

keperluan membutuhkan bantuan, dan tanpa disadari hal-hal tersebut adalah 

perilaku yang tidak direncanakan.  

Hal tersebut sependapat dengan pernyataan Sears (dalam Widianingsih, 

2015) perilaku prososial meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan 

atau direncanakan untuk menolong orang lain yang sedang dalam 

kesusahan tanpa memperdulikan motif-motif si penolong . 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku prososial merupakan perilaku positif yang 

memberi keuntungan baik bagi individu maupun orang lain dan ditunjukan 

melalui berbagai perilaku seperti menunjukan rasa empati, kerja sama, 

membantu orang lain dalam kesusahan, menunjukan rasa peduli, serta 

menunjukan kedermawanan.  

2. Faktor-Faktor Perilaku Prososial 

Eisenberg (dalam Susanto, 2018) mengatakan perilaku prososial 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi determinan atau anteseden
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dari perilaku prososial dan dikelompokan kedalam tujuh kategori utama, 

yaitu:  

a. Faktor biologis 

Faktor biologis berperan dalam kapasitas perilaku prososial dan 

terdapat beberapa spekulasi bahwa gen memberi dasar perbedaan 

individual dalam kecenderungan berperilaku prososial. 

b. Keanggotaan dalam kelompok atau budaya 

Secara umum dapat diterima tindakan individu, motif, orientasi, 

dan nilai-nilainya, pada tingkatan tertentu, ditentukan oleh budaya 

dimana individu tersebut diasuh dan dibesarkan, termasuk disini adalah 

perilaku prososial. Keanggotaan individu dalam kelompok atau budaya 

tertentu hanya menunjukan kecenderungan secara umum saja, dan tidak 

dapat menjelaskan perbedaan kecenderungan bertindak prososial antara 

individu dalam suatu budaya. 

c. Pengalaman sosialisasi 

Pengalaman sosialisasi menunjukan pada hal-hal terdahulu yang 

ikut menentukan munculnya perilaku prososial, termasuk semua interaksi 

manusia dengan dengan agen sosialisasi seperti orang tua, kelompok 

sebaya, guru, dan media masa. Pengalaman sosialisasi sangat penting 

dalam membentuk kecenderungan prososial.
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d. Proses kognitif 

Faktor yang termasuk dalam proses kognitif adalah persepsi 

manusia, interpretasi dan penilaian terhadap situasi, tingkat-tingkat 

perkembangan kognitif atau kematangan dan intelegensi, kemampuan 

untuk melihat dan menilai situasi dari perspektif orang lain (mengambil 

peran). 

e. Responsivitas emosi 

Variabel dalam kategori rensponsivitas emosi adalah rasa 

bersalah, perhatian pada orang lain, dan empati. Setiap reaksi yang 

muncul menentukan apakah orang akan membantu orang lain atau tidak, 

dan kapan waktunya.  

f. Kepribadian 

Seperti kemampuan bergaul dan gender. Diantara karakteristik 

individual yang berkaitan dengan kecenderungan prososial adalah 

gender, usia perkembangan (tercermin dalam usia), dan kepribadian 

(asertivitas, sosialisasi) 

g. Situasi dan lingkungan situasional 

Hal yang menentukan reaksi prososial adalah tekanan eksternal, 

kejadian-kejadian sosial, dan konteks sosial.
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Menurut Wulandari (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku  

prososial dibagi menjadi lima bagian yaitu: 

a. Empati 

Spreng (dalam Ramdhani, 2016) mengatakan empati merupakan 

salah satu aspek kognisi sosial yang memainkan peran penting pada saat 

individu merespon emosi orang lain dalam rangka membangun 

hubungan dengan orang lain.  

b. Suasana hati 

Maire (dalam Salma, 2017) mengatakan suasana hati adalah 

suatu keadaan yang dialamu dalam kehidupan manusia, sedikit 

banyaknya suasna hati bisa dipengaruhi oleh cara berinteraksi antara 

satu individu dengan individu lainnya didalam suatu lingkungan sosial. 

c. Menolong  

Menurut Putra (2015) menolong adalah kecenderungan alamiah 

manusia, seseorang mempunyai kebutuhan dasar untuk memberi dan 

meminta pertolongan. Setelah memberikan pertolongan orang akan 

merasa bangga akan apa yang telah dilakukan sehingga terjadi 

perubahan penilaian diri. 
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d. Motivasi 

Menurut Prihartanta (2015) mengatakan motivasi adalah gejala 

psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu 

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat 

kepuasan dengan perbuatannya. 

e. Moralitas  

Menurut Hudi (2017) istilah moral berasal daru bahasa latin 

yakni mores kata jamak dari mos yang sepadan dengan kata adat 

kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. 

Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima 

tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang patut dan 

wajar. 

Sears (1994) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial dengan lebih spesifik. Antara lain: 

a. Faktor Situasional: 

1) Kehadiran Orang Lain 

Individu yang berada dalam keadaan sendiri cenderung lebih 

memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila ada 

orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Semakin banyak orang
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yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar 

memberikan pertolongan. Faktor ini sering disebut dengan efek 

penonton (bystander effect). Individu yang sendirian menyaksikan 

orang lain mengalami kesulitan, maka orang itu mempunyai 

tanggung jawab penuh untuk memberikan reaksi terhadap situasi 

tersebut. 

2) Kondisi Lingkungan 

Keadaan fisik lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk 

membantu. Pengaruh lingkungan ini seperti cuaca, ukuran kota, dan 

derajat kebisingan. 

3) Tekanan Waktu 

Tekanan waktu menimbulkan dampak yang cukup kuat terhadap 

pemberian bantuan. Individu yang tergesa-gesa karena waktu sering 

mengabaikan pertolongan yang ada didepannya. 

b. Faktor penolong: 

1) Faktor Kepribadian 

Adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu 

untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan 

tidak dalam situasi yang lain. Seperti individu yang memiliki tingkat 

kebutuhan tinggi untuk diterima secara sosial, lebih cenderung 

memberikan sumbangan bagi kepentingan amal tetapi hanya jika 

orang lain menyaksikannya. Individu tersebut dimotivasi oleh
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keinginan untuk memperoleh pujian dari orang lain seingga 

berperilaku lebih prososial hanya jika tindakan tersebut 

diperhatikan. 

2) Suasana Hati 

Individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada 

dalam suasana hati yang baik, dengan kata lain suasana perasaan 

yang positif yang dapat meningkatkan kesediaan untuk melakukan 

perilaku prososial. 

3) Rasa Bersalah 

Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan 

individu menolong orang yang dirugikannya, atau berusaha 

menghindari langkahnya dengan melakukan tindakan yang baik. 

c. Distress dan Rasa Empatik: 

Distress diri adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan 

orang lain, seperti perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak 

berdaya atau perasaan apapun yang dialaminya. Sebaliknya, rasa empati 

adalah perasaan empati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya 

untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan 

penderitaan orang lain.  

Distress diri terfokus pada diri sendiri yaitu memotivasi diri 

untuk mengurangi kegelisahan diri sendiri dengan membantu orang 

yang membutuhkan, tetapi juga dapat melakukannya dengan
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menghindari situasi terserbut atau mengabaikan penderitaan 

disekitarnya. Sebaliknya rasa empati terfokus pada sikorban yaitu hanya 

dapat dikurangi dengan membantu orang yang berada dalam kesulitan 

dalam rangka meningkatnya kesejahteraannya. 

d. Orang yang membutuhkan pertolongan: 

1) Menolong orang yang disukai. 

Rasa suka awal indirvidu terhadap orang lain dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti daya Tarik fisik dan kesamaan.

Karakteristik yang sama juga mempengaruhi pemberian bantuan 

pada orang yang mengalami kesulitan. Sedangkan individu yang 

memiliki daya tarik fisik mempunyai kemungkinan yang lebih besar 

untuk menerima bantuan. Perilaku prososial juga dipengaruhi oleh 

jenis hubungan antara orang seperti yang terlihat dalam kehidupan 

sehari-hari. Misalnya individu lebih suka menolong teman yang 

dekat dari pada orang asing. 

2) Menolong orang yang pantas ditolong 

Individu membuat penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan 

yang diperlukan orang lain, apakah orang tersebut layak untuk diberi 

pertolongan atau tidak. Penilaian tersebut dengan cara menarik 

kesimpulan tentang sebab-sebab timbulnya kebutuhan orang 

tersebut. Individu cenderung lebih menolong orang lain bila yakin
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bahwa penyebab timbulnya masalah berada diluar kendali orang 

tersebut. 

Berdasarkan dari beberapa faktor diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial adalah faktor biologis, keanggotaan dalam

kelompok budaya, pengalaman sosialisasi, proses kognitif, 

responsivitas emosi, kepribadian, situasi dan lingkungan situasional. 

3. Aspek-Aspek Perilaku Prososial 

Menurut Bringham (dalam Asih & Pratiwi, 2010) aspek-aspek perilaku 

prososial meliputi: 

a. Persahabatan  

kesediaan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. 

b. Kerjasama 

Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain demi tercapainya suatu 

tujuan. 

c. Menolong 

Kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam 

kesulitan. 

d. Bertindak jujur 

Kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya, tidak berbuat 

curang 
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e. Berderma 

Kesediaan untuk memberikan sukarela sebagian barang miliknya 

kepada orang yang sedang membutuhkan. 

Mussen (dalam Istiana, 2018) menyatakan bahwa aspek-aspek perilaku 

prososial meliputi 

a. Berbagi 

Kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain dalam suasana 

suka dan duka. 

b. Kerjasama 

Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu 

tujuan 

c. Menolong  

Kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam 

kesulitan 

d. Bertindak jujur 

Kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya 

e. Berderma  

Kesediaan untuk memberikan sukarela dengan sebagian barang 

miliknya kepada orang yang membutuhkan
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Kesimpulaan dari aspek-aspek perilaku prososial yang sudah 

dijelaskan diatas adalah berbagi, kerja sama, menolong, bertindak jujur, 

menderma dan persahabatan. 

B. Mahasiswa Laki-laki dan Mahasiswi Perempuan  

Menurut Dewi (2017) mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 

sampai 25 tahun yang mendaftar dan menjalani pendidikannya diperguruan 

tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. 

Didalam PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa 

mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan 

tinggi tertentu, yaitu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan 

segenap peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

Dengan demikian, mahasiswa adalah anggota dari suatu masyarakat tertentu 

yang merupakan “elit” intelektual yang memiliki tanggung jawab terhadap ilmu 

dan masyarakat yang melekat pada dirinya. 

Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah peserta 

didik dari usida 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikan di 

perguruan tinggi. Yang dimana perguruan tinggi terdiri dari akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institute, dan universitas.
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C. Jenis Kelamin 

Elly (dalam Sarkawi, 2015) mengatakan jenis kelamin adalah 

pembagian fisiologis atau autonomis manusia secara biologis. Konsep jenis 

kelamin lebih membedakan manusia dimana manusia yang berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan dapat diindentifikasi melalui kepemilikan alat

kelamin dan peran seksualnya. Alat kelamin tersebut merupakan atribut yang 

melekat pada setiap manusia secara alamiah yang fungsional dan tidak dapat 

dipertukarkan.  

Maulana (2017) mengatakan jenis kelamin adalah perbedaan yang 

tampak antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki 

peran masing-masing dan dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Prijono 

(dalam Suhardin, 2016) jenis kelamin merujuk pada pemahaman bahwa 

identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan dan persepsi baik tentang 

perempuan maupun laki-laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan 

dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan oleh karena itu sifat yang melekat 

pada perempuan maupun laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural. 

D. Perbedaan Perilaku Prososial ditinjau dari Jenis Kelamin 

Mahasiswa merupakan peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang 

terdaftar disuatu perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa terbagi menjadi 

mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Mahasiswa laki-laki dari segi 

fisik memiliki badan yang lebih kekar dan kuat namun pada mahasiswi
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perempuan memiliki fisik yang lebih kecil, dari segi psikologis mahasiswa laki-

laki lebih berpikir praktis dan menggunakan logika dan mahasiswi perempuan 

lebih menggunakan perasaan sehingga lebih memiliki belas kasih yang tampak. 

Sehingga hal tersebut dapat membedakan perilaku prososial pada mahasiswa 

laki-laki dan mahasiswi perempuan. Perilaku prososial

adalah perilaku positif yang dapat menguntungkan orang lain secara fisik 

maupun psikologis seperti empati, peduli, dermawan. 

E. Kerangka Berpikir 

Didalam PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa 

mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan 

tinggi tertentu, yaitu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan 

segenap peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memang memiliki

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

Mahasiswa terbagi menjadi dua jenis kelamin yaitu mahasiswa laki-laki dan 

mahasiswi perempuan. Maulana (2017) mengatakan jenis kelamin adalah 

perbedaan yang tampak antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-

laki memiliki peran masing-masing dan dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah 

laku.   

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2018) adanya 

perbedaan perilaku prososial ditinjau dari jenis kelamin. Laki-laki dan 

perempuan memiliki perbedaan yaitu laki-laki lebih mampu melakukan
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aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan lebih besar karena hormone 

testoteron dan memiliki dimensi jantung serta volume paru-paru yang lebih 

besar daripada peremuan. Sementara perempuan lebih tertarik pada kehangatan 

hubungan interpersonal, hubungan sosial, hal ini karena pola asuh permpuan 

diasuh dengan penuh afeksi, disiplin, lemah lembut sehingga

membuat perempuan lebih berempati, mampu mengedalikan emosi saat 

perempuan berhubungan dengan orang lain. 

Perilaku prososial menurut Yantiek (2014) adalah tindakan menolong, 

empati, peduli, dermawan yang menguntungkan orang lain dan memiliki 

kecenderungan untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima 

bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik. Kusumaningrum (2016) 

mengatakan periaku prososial adalah cara meminimalisir tumbuh suburnya 

sikap individualis pada seseorang.  

Berdasarkan penelitian diatas dapat diasumsikan jika ada perbedaan 

perilaku prososial ditinjau dari jenis kelamin. 

Gambar 1. 

Kerangka Berpikir

 

Perilaku Prososial: 

a. Persahabatan   d. Bertindak Jujur 

b. Kerjasama       e. Berderma 

c. Menolong 

  

Mahasiswa 

laki-laki dan 

perempuan 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan alur kerangka berfikir yang telah dijabarkan pada gambar 

1, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Ada Perbedaan 

Perilaku Prososial ditinjau dari jenis kelamin pada Mahasiswa Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto”
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