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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai 

makhluk individu manusia memiliki ciri khas, keunikan, dan karakter yang 

berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak bisa hidup 

sendiri dan terpisah dari manusia lainnya. Sejak lahir kodrat manusia sebagai 

makhluk sosial yaitu manusia harus hidup berdampingan dengan manusia 

lainnya, bukan hanya manusia lain tapi juga dengan makhluk hidup lainnya untuk 

menjalani kehidupan sosial, bermasyarakat, bersuku, dan bernegara (Suarmini, 

Rai, & Marsudi, 2016).  

Saling terhubung merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh 

manusia. Setiap individu bukan merupakan makhluk tunggal yang bisa hidup 

sendiri, tapi makhluk sosial dimana individu bergantung dengan individu lainnya, 

individu tersebut tidak bisa bahagia dan menikmati hidup tanpa lingkungan sosial 

(Sears, Freedman, & Peplau, 1992). Perilaku individu yang menolong individu 

lain tanpa adanya motif tersembunyi, timbul karena terdapat penderitaan yang 

dirasakan orang lain seperti saling menghibur, saling membantu, kemurahan hati, 

persahabatan, pengorbanan, saling berbagi, dan penyelamatan, sering disebut 

sebagai perilaku prososial. Tak jarang penurunan perilaku prososial ini dirasakan 

dalam kehidupan sekarang ini. Penurunan dari perilaku prososial dapat 

menimbulkan kerugian mulai dari yang kecil hingga besar seperti munculnya 

kasus pencurian, tawuran, dan masih banyak lainnya (Noya, 2019). 
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Perilaku prososial merupakan suatu dukungan interpersonal seseorang 

kepada orang lain, orang lain yang dimaksud adalah pihak yang membutuhkan 

secara moral atau materi dan diharapkan mampu memberi dampak positif baik 

secara psikis maupun fisik bagi penerima namun tidak memberikan keuntungan 

yang pasti bagi pihak penolong, atau bahkan justru bisa memberikan resiko 

kepada pihak penolong (Husada, 2013). Baron dan Byrne (2005) mengatakan 

bahwa perilaku prososial merupakan suatu tindakan yang menguntungkan orang 

lain yang tidak memberikan keuntungan langsung pada orang yang 

melakukannya. 

Perilaku prososial adalah perilaku seseorang yang bertujuan untuk 

merubah keadaan fisik atau psikis penerima agar puas atau sejahtera secara 

psikologis atau material (Eisenberg dalam Anjani, 2018). Tolong menolong antar 

anggota kelompok dan manusia, akan menimbulkan terpenuhinya kebutuhan 

kelompok atau individu, kenyamanan, serta ketenangan. Terdapat banyak 

tempat dimana perilaku prososial dapat muncul seperti kantor, lingkungan sekitar 

rumah, di tempat umum, dijalanan yang biasa kita lewati, dan lain-lain. Perilaku 

prososial juga dapat dilakukan oleh semua orang mulai dari orang yang memiliki 

pekerjaan penting, jabatan tinggi, anak kecil yang bersekolah, para mahasiswa, 

dan bahkan para pelanggan kedai kopi.  

Salah satu wujud dari perkembangan zaman saat ini adalah perubahan 

gaya hidup yang ditunjukan dengan kebiasaan mengunjungi kedai kopi. Kedai 

kopi merupakan suatu tempat yang digunakan individu untuk ajang bersosialisasi 

dengan pergaulan sebayanya (Herlyana, 2012). Para pelanggan ini biasanya 

duduk berlama-lama sambil menikmati hidangan yang dipesan di sana. 

Pelanggan sendiri memiliki arti seseorang yang membeli jasa atau barang pada 
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suatu tempat, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pengunjung merupakan seseorang yang berkunjung atau mengunjungi suatu 

tempat. Tak jarang para pelanggan kedai kopi menghabiskan waktu dari siang 

hingga malam pada hari apapun tanpa beranjak dari tempat duduknya. 

Pelanggan yang biasanya datang ke kedai kopi merupakan seorang mahasiswa 

hingga pegawai kantoran yang berusia kisaran 20 hingga 30 tahun. Pada usia ini 

seseorang biasanya memiliki hubungan yang sedikit renggang dengan teman-

temannya dan tidak banyak melakukan interaksi dengan orang-orang di luar 

lingkungan sosialnya (Majorsy, Kinasih, Andriani, & Lisa, 2013). Menurut 

Oldenburg (dikutip Setiati, Imam, & Syarief, 2015) kedai kopi merupakan tempat 

untuk membangun persahabatan dan sosialisasi selain lingkungan tempat 

bekerja dan lingkungan rumah tangga. Selama para pelanggan duduk dan 

bersantai, tak jarang ada kejadian-kejadian yang terjadi, seperti anak kecil yang 

sedang berjalan ingin membuka pintu dan kesusahan, barista yang kesusahan 

membawa nampan minuman, atau ada juga seseorang yang kesusahan 

membersihkan minuman yang ditumpahkannya. Ketika seorang anak kesusahan 

membuka pintu tersebut beberapa pelanggan langsung sigap dan membantu 

membuka pintu, tetapi tidak jarang juga pelanggan yang bersikap acuh tak acuh 

pada kejadian itu. 

Peneliti melakukan wawancara pada tiga orang pelanggan Folkafe pada 

tanggal 8 Desember 2018 dengan menanyakan apakah mereka akan menolong 

jika melihat ada orang yang sedang mengalami kesusahan. Pelanggan pertama 

mengatakan “jarang sih kalo nolong orang lain, alasannya ya karena buat apa 

gitu? Paling sih aku nolong temen deketku doang”. Pelanggan tersebut juga 

mengatakan bahwa dirinya enggan menolong orang lain karena takut justru akan 
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menyinggung kepentingan orang lain, ia melihat dari beberapa kasus di media 

sosial yang berawal ingin menolong tapi justru malah disalahkan. Pelanggan 

kedua yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa ia jarang menolong orang 

lain karena menurutnya ada orang lain yang bisa lebih membantu daripada dia. 

Biasanya ia hanya akan melihat dari kejauhan saja. Namun juga ada pelanggan 

yang menjawab bahwa sebisa mungkin dirinya menolong orang lain dalam hal 

sekecil apapun karena ia percaya jika ia memudahkan urusan orang maka 

urusannya akan dimudahkan. 

Selain melakukan wawancara pada pelanggan, peneliti juga 

mewawancarai para barista Folkafe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) barista adalah orang yang ahli dalam meracik kopi yang bekerja di kedai 

kopi atau kafe. Beberapa barista yang sering menjadi kasir ditanyai mengenai 

sikap dermawan para pelanggan. Para barista mengatakan bahwa beberapa 

pelanggan suka memberikan tips, tetapi sebagian lainnya tidak pernah memberi 

tips walaupun sudah menuntut pelayanan yang sangat banyak. Lalu peneliti juga 

bertanya mengenai kejujuran pelanggan mengenai pesanan yang diantar. 

Apakah pelanggan berkata jujur saat ditanya apakah makanan atau minuman 

yang diantar benar pesanannya atau bukan? Para barista mengatakan bahwa 

terkadang ada pelanggan yang mengiyakan makanan atau minuman yang 

diantar padahal bukan pesanannya dan hanya mengaku setelah makanan atau 

minumannya hampir habis. Tetapi sebagian besar pelanggan menjawab jujur 

saat ditanyai pesanannya benar atau tidak. Dikutip dari Otten Magazine barista 

adalah seseorang yang ahli dalam membuat kopi atau lebih spesifiknya espresso 

(Masdakaty, 2015). 
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Dari tiga pelanggan yang sudah diwawancarai ada dua pelanggan yang 

enggan membantu saat melihat orang lain kesusahan. Namun ada satu 

pelanggan yang tidak enggan untuk menolong orang yang kesusahan. Beberapa 

pelanggan juga berperilaku dermawan dengan memberi tips, tetapi ada juga 

pelanggan yang tidak memberi tips. Selain itu sebagian besar berperilaku jujur 

mengenai pesanan yang diantarkan tetapi ada sebagian kecil lain yang tidak jujur 

ketika ditanyai pesanannya benar atau tidak. Perilaku menolong, berderma, dan 

jujur ini merupakan beberapa bentuk dari perilaku prososial. 

Menurut pendapat Deaux dan Wrightsman (dikutip Utomo & Minza, 2016) 

seseorang akan cenderung menolong orang lain jika orang tersebut memiliki 

kesamaan dengan orang yang akan ditolong. Seperti saat teman yang dekat 

meminta tolong untuk dibelikan makanan maka orang akan lebih cenderung 

membelikan makanan daripada jika orang yang meminta dibelikan makanan 

bukan merupakan teman dekatnya. Hal itu juga didukung oleh teori Suryanto, dkk 

(dikutip Maghfiroh & Suwanda, 2017) bahwa perilaku prososial dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor emosional, interpersonal, genetis, situasional, dan 

motivasi. Salah satu penelitian sebelumnya membahas tentang perilaku prososial 

yang dipengaruhi oleh faktor interpersonal.  

Beberapa faktor di atas menyebutkan adanya faktor kecerdasan 

emosional yang berpengaruh dalam perilaku prososial. Kecerdasan emosional 

yang mencakup empati akan menimbulkan perilaku prososial dimana seseorang 

akan merasa perlu untuk melakukan perilaku prososial. Sekarang ini perlaku 

prososial amat sangat dibutuhkan karena kita bukanlah makhluk yang dapat 

hidup sendiri. Manusia adalah individu yang akan hidup berdampingan dengan 
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orang lain. Dengan perilaku prososial yang dilakukan seseorang maka akan 

menambahkan relasi dengan orang lain juga. 

Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi maka memiliki 

kemampuan dalam memanfaatkan, mengelola, dan merasakan emosi secara 

tepat sehingga dapat memberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan 

sebagai makhluk sosial. Pengelolaan emosi yang berhasil membuat seseorang 

menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya 

(Arbadiati dalam Sabiq & Djalali, 2012). Kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan individu dalam mengenali emosi sendiri, berempati, serta memiliki 

kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain.  

Kecerdasan emosional mencakup empati, mengungkapkan dan 

memahami perasaan diri, mengendalikan amarah yang dirasakan, kemandirian, 

kemampuan menyesuaikan diri pada lingkungan baru, disukai oleh orang lain, 

kemampuan memecahkan masalah antarpribadi, ketekunan dalam mengerjakan 

pekerjaan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat (Salovey dan Mayer 

dalam Brackett, Rivers, & Salovey, 2011) 

Individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi diharapkan mengerti 

tentang pentingnya memiliki perilaku sosial dengan mengesampingkan 

kepentingan pribadi tetapi pada kenyataannya hal itu belum sering ditemukan. 

Menurut uraian di atas apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

perilaku prososial pelanggan kedai kopi? Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku prososial 

pada pelanggan kedai kopi. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah  kecerdasan emosi berhubungan dengan 

perilaku prososial pada pelanggan kedai kopi. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial karena 

berkaitan dengan perilaku prososial pada pelanggan kedai kopi. 

1.3.2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pelanggan kedai kopi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dan 

dapat memberikan informasi yang berguna mengenai perilaku prososial dan 

hubungannya dengan kecerdasan emosi. 


