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Abstraksi 

 

 Kebahagiaan dapat diraih dengan cara menolong orang lain atau 

terdapatnya harta yang banyak yang dimiliki. Besarnya kebahagiaan terasa saat 

individu menolong orang lain baik dalam konteks sosial maupun pendidikan. 

Mengetahui hubungan antara perilaku prososial dengan kebahagiaan adalah tujuan 

dari penelitian. Terdapat status sosial ekonomi sebagai variabel moderator, 

populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan sampel sebanyak 50 mahasiswa dari 11 Fakultas. Sampel 

diambil dengan teknik purposive non random sampling. Pengambilan data 

diambil dengan instrument skala dan kuesioner. Metode analisis data 

menggunakan korelasi Product Moment dan Oneway Anova. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,597 dengan p = 0,000 (p < 

0,01) atau ada hubungan positif yang sangat signifikan antara perilaku prososial 

dengan kebahagiaan. Nilai uji F sebesar 0,359 dengan p = 0,7 (p < 0,05), tidak ada 

perbedaan kebahagiaan antara subjek yang berstatus sosial ekonomi tinggi dengan 

subjek yang berstatus sosial ekonomi rendah. 

 

Kata kunci: Kebahagiaan, Perilaku Prososial, Status Sosial Ekonomi 
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PENDAHULUAN 

 Banyak teori menyatakan bahwasanya perilaku prososial berpengaruh 

besar terhadap kebahagiaan. Seligman, Meier, dan Walker sangat menganjurkan 

untuk melakukan perilaku prososial seperti menolong orang lain yang sedang 

kesulitan, berderma kepada yang membutuhkan, berbagi dengan tetangga, hingga 

bersedia untuk menjadi seorang sukarelawan, karena dengan melakukannya maka 

akan di dapat kebahagiaan yang besar. Namun realitanya perilaku prososial jarang 

terlihat, di lingkungan universitas misalnya, saat diobservasi, jarang terlihat 

mahasiswa yang saling tolong-menolong seperti meminjamkan alat tulis atau 

menolong dosen membawakan alat tulis serta buku. Mahasiswa lebih sering 

terlihat dengan pergi ke kampus menggunakan mobil mewah, mengenakan 

pakaian yang ekslusif/ elegan, bahkan lengkap dengan perhiasannya, dan mereka 

terlihat sangat enjoy/ senang saat melakukan hal-hal tersebut, mahasiswa terlihat 

sangat antusias dengan jabatan seperti ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau 

organisasi lainnya, hal-hal tersebut terlihat jelas di lingkungan universitas yang 

ironisnya adalah lingkungan pendidikan. Bahkan ucapan kata “tolong” dan 

“terima kasih” yang istilah tersebut melekat dengan perilaku prososial semakin 

jarang terdengar. Apakah benar perilaku prososial memiliki pengaruh terhadap 

kebahagiaan? Jika benar mengapa perilaku prososial jarang terlihat? 

 Kebahagiaan adalah kepuasan, kesenangan, kesukaan, dan kepuasan 

hati tentang segala hal yang terjadi (Mustofa, 2008). Sumber kebahagiaan menjadi 

hal yang sangat penting dalam kebahagiaan, dan salah satu cara yang dapat 

membuat individu bahagia adalah dengan berperilaku prososial. Perilaku prososial 

didefinisikan sebagai perilaku yang memberi konsekuensi positif pada orang lain 

(Faturochman, 2006). Kemudian adalah status sosial ekonomi yang diwakili oleh 

aspek-aspeknya seperti kekayaan/ harta, pendapatan/ uang, pekerjaan dan 

pendidikan (Horton and Hunt dalam Ghaffar & Shenaz, 2010) yang dapat 

mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mustofa (2008) menyatakan bahwa 

sumber kebahagiaan dapat diperoleh dari kekayaan, jabatan atau posisi, prestasi, 

dan penerimaan yang positif dari lingkungan. 
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 Perdebatan dimana kebahagiaan lebih besar dirasakan saat seseorang 

menolong orang lain atau saat orang-orang memiliki kekayaan yang banyak 

semakin meluas. Termasuk dalam dunia pendidikan, terutama kebahagiaan bagi 

mahasiswa. Penelitian mengenai kebahagiaan mahasiswa oleh Mangeloja dan 

Hirvonen “What Makes University Students Happy” (2005) di Universitas 

Jyväskylä Finlandia, Penelitian ini menghasilkan alasan paling kuat mengapa 

mahasiswa setuju bahwa kehidupan di universitas membuat mereka bahagia, 

adalah karena hubungan sosial yang baik (perilaku prososial) yang terbentuk di 

universitas. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan universitas 

yang cukup tersohor di Indonesia, memiliki rangking ke-11 di Indonesia dalam 

peringkat Perguruan Tinggi terbaik versi Webometrics. UMS sendiri memiliki visi 

untuk menjadi kiblat pengembangan IPTEK yang islami dan memberi arah 

perubahan, jelas dengan visi tersebut maka UMS akan menjadi tempat yang baik 

guna meneliti kebahagiaan mahasiswa agar memberi perubahan yang baik sealur 

dengan visi tersebut. Terkait dengan fenomena diatas maka muncul permasalahan, 

apakah ada hubungan antara perilaku prososial dengan kebahagiaan? 

 Kebahagiaan adalah kepuasan, kesenangan, kesukaan, dan kepuasan 

hati tentang segala hal yang terjadi (Mustofa, 2008). Sedangkan menurut Summer 

& Watson (2007) kebahagiaan adalah nilai yang diperjuangkan untuk 

memperolehnya. Terdapat dua pandangan dalam memahami kebahagiaan, yaitu 

pandangan hedonic dan pandangan eudaimonic. Pandangan hedonic memandang 

kebahagiaan hanya didapatkan apabila tersedianya pilihan-pilihan dan kenikmatan 

bagi pikiran dan tubuh. Pandangan eudaimonic memandang kebahagiaan didapat 

dengan sesuatu sifat yang terkait dengan perilaku yang bertujuan dan konsisten 

dengan realisasi potensi diri yang sesungguhnya (Rusydi, 2007). Kemudian Meier 

& Stutzer (2006) menyatakan bahwa sebagian orang lebih memilih extrinsically 

oriented (materialist), pandangan tersebut percaya bahwa kekuasaan adalah pusat 

untuk meraih kebahagiaan. Kemudian orang yang memilih intrinsically oriented 

percaya bahwa pertumbuhan kepribadian, hubungan, serta semangat komunitas 

sebagai sumber penting dari kebahagiaan dan kesejahteraan. 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan menurut Seligman 

(2005) terdiri dari enam kebajikan, yakni: kearifan & pengetahuan, keberanian, 

cinta & kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, spiritualitas dan transendensi. 

Serta disetiap kebajikan terdapat kekuatan-kekuatan yang diperuntukkan untuk 

mencapai kebajikan tersebut seperti: 

1. Keingintahuan terhadap dunia, Kecintaan untuk belajar, Keterbukaan pikiran, 

Kecerdikan, Kecerdasan emosional, dan Perspektif. 

2. Kepahlawanan dan ketegaran, Sifat ulet/ rajin/ tekun, Integritas/ ketulusan/ 

kejujuran. 

3. Kebaikan dan kemurahan hati akan senang berbuat baik untuk orang lain, 

Mencintai dan bersedia dicintai yakni sikap menghargai kedekatan dan 

keakraban dengan orang lain. 

4. Bermasyarakat/ kerja tim/ loyalitas, Keadilan & persamaan, Kepemimpinan. 

5. Pengendalian diri, Hati-hati/ penuh pertimbangan, Kerendahan hati dan 

kebersahajaan. 

6. Apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan, Bersyukur, Harapan, 

Spritualitas/ keyakinan, Sikap pemaaf dan belas kasih, Rasa humor, Semangat/ 

antusiasme. 

 Seligman (2005) juga menyatakan aspek-aspek yang membangun sebuah 

kebahagiaan terdiri dari: 

1. Kepuasan akan masa lalu, Emosi masa lalu sepenuhnya diarahkan oleh 

pemikiran dan penafsiran. Kebahagiaan yang tercakup dalam emosi positif 

tentang masa lalu, diantaranya: kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, 

dan kedamaian. 

2. Optimistis akan masa depan, Emosi positif akan masa depan mencakup 

optimisme, harapan, kepastian (confidence), keyakinan (faith), dan 

kepercayaan (trust). Emosi positif masa depan dapat diperkuat dengan belajar 

untuk mengenali dan melawan pikiran pesimistis. 

3. Kebahagiaan pada masa sekarang, Kebahagiaan pada masa sekarang terdiri 

kegembiraan, ekstase, ketenangan, keriangan, semangat yang meluap-luap, 
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rasa senang, dan flow. Emosi-emosi tersebut dicakupkan pada dua hal yakni 

kenikmatan (pleasure) dan gratifikasi (gratification). 

 Faturochman (2006) mengartikan perilaku prososial sebagai perilaku yang 

memberi konsekuensi positif pada orang lain. Taylor dkk (2009) menyatakan 

dengan lebih tegas bahwa perilaku prososial adalah perilaku membantu orang 

lain, terlepas dari motif si penolong. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan perilaku prososial atau menolong seseorang menurut 

Faturochman (2006) yaitu: 

1.  Situasi sosial, Bystander adalah kahadiran orang dalam situasi yang 

membutuhkan pertolongan. Semakin banyak orang yang melihat suatu 

kejadian pertolongan, makin kecil munculnya dorongan untuk menolong. 

2. Biaya menolong, dengan keputusan memberi pertolongan maka akan ada cost 

tertentu yang harus dikeluarkan. 

3. Karakteristik orang-orang yang terlibat, persamaan antara penolong dengan 

korban. Makin banyak kesamaan antara penolong dan korban, makin besar 

peluang untuk memberikan pertolongan. 

4. Mediator internal, seperti Mood dan Empati. 

5. Latar belakang kepribadian, seperti religuisitas dan kematangan emosi. 

 Mussen dkk (dalam Rufaida, 2009) mengungkapkan mengenai aspek-

aspek perilaku prososial meliputi: 

1. Kerjasama, yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama 

berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. 

2. Menolong, yaitu membantu orang lain dengan cara meringankan beban fisik 

atau psikologis orang tersebut. 

3. Membagi, yaitu kesediaan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang 

lain. 

4. Berderma, yaitu bermurah hati kepada orang lain atau memberi sesuatu pada 

orang lain. 

5. Honesty/ Kejujuran, melakukan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain 

dengan jujur dan tulus. 
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Hipotesis 

 Ada Hubungan Positif antara Perilaku Prososial dengan Kebahagiaan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Variabel dalam penelitian ini terdapat tiga jenis, yakni Perilaku Prososial 

sebagai Variabel Bebas, Kebahagiaan sebagai Variabel Tergantung, dan Status 

Sosial Ekonomi sebagai Variabel Moderator. 

 Subjek penelitian dimana populasi penelitian adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah mahasiswa ± 26.000 

mahasiswa, dan sampel yang diambil guna penelitian kali ini adalah 50 

mahasiswa. Sampel diambil dengan cara/ teknik purposive non random sampling, 

dengan syarat/ ciri yang diajukan adalah berstatus sosial ekonomi tinggi atau 

berstatus sosial ekonomi rendah. 

 Alat pengumpul data yang digunakan adalah metode angket/ skala untuk 

variabel perilaku prososial dan kebahagiaan serta kuesioner untuk variabel status 

sosial ekonomi. Kemudian metode analisis yang dugunakan untuk menguji 

hipotesis adalah analisis korelasi product moment dari Pearson dimana instrument 

analisis penelitian ini menggunakan program statistik SPSS 15,0 For Windows 

Program. 

 

HASIL 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Aitem valid untuk kebahagiaan memiliki koefisien validitas (rxy) yang 

bergerak dari 0,275 sampai 0,673 dengan p<0.05 dan koefisien reliabilitas alat 

ukur (rη) sebesar 0,879. Koefisien reliabilitas alat ukur (rη) untuk perilaku 

prososial sebesar 0,878 dengan aitem valid memiliki koefisien validitas (rxy) yang 

bergerak dari 0,272 sampai 0,662 dengan p<0.05. 

B. Uji Asumsi 

 Hasil uji normalitas sebaran dari variabel perilaku prososial memiliki 

sebaran normal dengan nilai Kolmogorov-Smirnov (KS-Z = 0,611; p = 0,850). 
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Sebaran dari variabel kebahagiaan memiliki sebaran normal dengan nilai K-S 

(KS-Z = 1,209; p = 0,108). Dengan nilai asymp sig (p = 0,850) untuk variabel 

perilaku prososial dan (p = 0,108) untuk variabel kebahagiaan maka kedua 

variabel tersebut memiliki data sebaran yang normal dimana nilai asymp sig (p > 

0,05). 

 Hasil uji linieritas hubungan antara perilaku prososial dengan kebahagiaan 

diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05) yang menunjukkan korelasinya linier. Hasil 

uji homogenitas menunjukkan nilai p = 0,299 (p > 0,05) yang menunjukkan 

variansinya homogen/ sama. 

C. Uji Hipoteis 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Product 

Moment. Hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,597 

dengan p = 0,000 (p < 0,01), yang diartikan ada hubungan yang sangat signifikan 

antara perilaku prososial dengan kebahagiaan. 

 Kemudian analisis data guna membedakan kebahagiaan antara subjek 

yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dengan status sosial ekonomi rendah. 

Analisis yang digunakan adalah analisis Oneway Anova, hasilnya didapat nilai 

mean/ rerata empirik subjek yang berstatus sosial ekonomi tinggi (13 orang) 

sebesar 84,38 dan yang berstatuskan ekonomi rendah (13 orang) sebesar 85,31 

dimana nilai uji F adalah sebesar 0,359 dengan p = 0,7 (p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan tidak ada perbedaan kebahagiaan antara subjek yang berstatus sosial 

ekonomi tinggi dengan subjek yang berstatus sosial ekonomi rendah. 

 Sumbangan efektif perilaku prososial terhadap kebahagiaan sebesar 35% 

yang ditunjukkan oleh koefisien determinan (r2) = 0,357. Hal ini menyatakan 

bahwa masih terdapat 65% faktor-faktor lain yang memberikan sumbangan efektif 

terhadap kebahagiaan diluar variabel perilaku prososial. 

 Berdasarkan hasil analisis kategorisasi diketahui variabel perilaku 

prososial memiliki rerata empirik 100,34 dan rerata hipotetik 80 yang berarti 

perilaku prososial pada subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel kebahagiaan 
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memiliki rerata empirik 84,16 dan rerata hipotetik sebesar 65 yang berarti 

kebahagiaan pada subjek penelitian tergolong tinggi. 

Tabel 1 

Kategorisasi Perilaku Prososial 

Interval Skor Kategori Rerata Empirik 
112 < X < 128 Sangat Tinggi  
96 < X < 112 Tinggi 100, 34 
64 < X < 96 Sedang  
48 < X < 64 Rendah  
32 < X < 48 Sangat Rendah  

 

Tabel 2 

Kategorisasi Kebahagiaan 

Interval Skor Kategori Rerata Empirik 
91 < X < 104 Sangat Tinggi  

78 < X < 91 Tinggi 
85,31 (A1), 84,38 

(A2), 84, 16 
52 < X < 78 Sedang  
39 < X < 52 Rendah  
26 < X < 39 Sangat Rendah  

Keterangan: 

A1 = kelompok status sosial ekonomi rendah 

A2 = kelompok status sosial ekonomi tinggi 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara perilaku prososial dengan kebahagiaan yang 

memiliki arti semakin tinggi perilaku prososial subjek semakin tinggi pula 

kebahagiaannya dan sebaliknya, hal ini juga menunjukkan bahwa variabel 

perilaku prososial dapat dijadikan prediktor untuk mengukur kebahagiaan. Hal 

tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Meier & Stutzer (2006) bahwa 

perilaku prososial (menolong) dan kebahagiaan memiliki hubungan yang simetris 

antar keduanya. Kemudian Rusydi (2007) yang menyatakan bahwa kebahagiaan 

dapat diperoleh dengan cara membahagiakan orang lain, mencintai dan 
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menghargai orang lain, menolong orang yang kesulitan, dan membangun 

persahabatan yang baik. 

 Terdapat enam kebajikan serta dua puluh empat kekuatan yang menjadi 

faktor kebahagiaan seseorang, diataranya seperti kebajikan Cinta dan 

kemanusiaan, kebajikan ini diperlihatkan dalam interaksi sosial yang positif 

dengan orang lain. Kekuatan Kebaikan dan kemurahan hati, senang berbuat baik 

untuk orang lain, mencakup beragam cara bergaul dengan orang lain dengan 

mengutamakan kepentingan orang lain. Mencintai dan bersedia dicintai, sikap 

menghargai kedekatan dan keakraban dengan orang lain pun merupakan tindakan 

sosial yang memberikan konsekuensi positif terhadap orang lain. Banyak orang 

bahagia memiliki relasi sosial yang baik, dan relasi sosial yang baik akan 

terbangun hanya jika interaksi dalam lingkungan pun baik, salah satu interaksi 

sosial yang baik tentunya dengan melakukan perilaku prososial (Seligman, 2005). 

 Kebahagiaan dalam Islam merupakan hal yang penting, terutama dalam 

kaitannya dengan cara meraih kebahagiaan tersebut, pembahasan dalam Al 

Qur’an dan Hadist pun lebih banyak mengenai caranya dibandingkan dengan 

pengertian atau definisi kebahagiaan. Adalah surat Ar Ra’d ayat ke-29 

“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan 

tempat kembali yang baik” 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik.” (QS. An Nahl: 97) 

Bahwasanya dengan beriman dan beramal saleh dapat menjamin kebahagiaan 

manusia, dan beriman serta beramal saleh adalah beberapa faktor dari faktor 

kebahagiaan yang diungkapkan Seligman. Beramal saleh atau berbuat kebajikan 

dapat berbentuk perilaku prososial, sehingga jelas dalam Islam sangat dianjurkan 

untuk berbuat kebajikan guna teraihnya kebahagiaan. 

 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang adalah 

kekayaan, jabatan atau posisi, prestasi, dan penerimaan yang positif dari 

lingkungan (Mustofa, 2008). Kemudian Desmeules (2002) menyatakan bahwa 

kekayaan/ harta merupakan faktor penting dalam kebahagiaan seseorang. 
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 Tidak ada perbedaan kebahagiaan antara subjek yang berstatus sosial 

ekonomi tinggi dengan subjek yang berstatus sosial ekonomi rendah. Hasil ini 

kurang berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Seligman (2005) 

yang menyatakan bahwa kekayaan memiliki korelasi dengan kebahagiaan akan 

tetapi korelasinya rendah/ tidak signifikan, yang intinya bahwa harta dapat 

membedakan kebahagiaan seseorang. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbagai 

penyebab, misalnya kelompok status sosial ekonomi tinggi memiliki perilaku 

prososial yang tinggi, begitu pula dengan kelompok status sosial ekonomi rendah. 

Piff dkk (2010) yang menyatakan orang kaya (upper class) akan lebih bahagia 

jika mereka berbagi bersama dengan orang lain/ saat hartanya digunakan untuk 

memberi pada orang lain. Saat seseorang memberi kepada orang lain pada saat itu 

pula dia berbagi serta menolong orang lain dan dirinya sendiri. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kebahagiaan yang sama-sama 

tinggi, baik kelompok status sosial ekonomi tinggi maupun kelompok sosial 

ekonomi rendah. Tidak ada perbedaan kebahagiaan antara keduanya, keduanya 

memiliki tingkat kebahagiaan yang sama yaitu tinggi. Terdapat dua pandangan 

dalam memahami kebahagiaan, yaitu pandangan hedonic dan pandangan 

eudaimonic (Rusydi, 2007). Jika dikaitkan antara teori diatas dengan hasil 

kebahagiaan yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa kedua pandangan diatas 

baik hedonic mauapun eudaimonic atau extrinsically oriented (materialist) 

maupun intrinsically oriented adalah benar, kedua pandangan tersebut tidak ada 

yang salah. Sehingga dalam memandang kebahagiaan lebih ditentukan oleh 

bagaimana cara seseorang berfikir dan berperilaku. Walker (2007) berpendapat 

bahwa terdapat hubungan yang menarik antara kebahagiaan dengan perilaku 

menolong (perilaku prososial), orang yang sering melakukan perilaku prososial 

adalah orang yang sering bahagia, sementara orang yang mengejar kebagiaan bagi 

dirinya sendiri bukan orang yang paling bahagia, melainkan orang yang peduli 

terhadap orang lainlah yang paling bahagia. Hasil dari penelitian ini 

membuktikannya. 
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KESIMPULAN 

 Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara perilaku prososial 

dengan kebahagiaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,597 dengan p = 0,000 (p < 0,01). Dari hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa 

variabel perilaku prososial dapat dijadikan prediktor untuk mengukur 

kebahagiaan. Hal tersebut juga memiliki arti semakin tinggi perilaku prososial 

subjek semakin tinggi pula kebahagiaannya dan sebaliknya semakin rendah 

perilaku prososial subjek semakin rendah pula kebahagiannya. 

 Disarankan masyarakat dalam berinteraksi lebih banyak melakukan 

perilaku prososial. Karena dengan melakukan perilaku prososial, individu akan 

merasa lebih bahagia sehingga tercipta hubungan yang lebih positif serta erat dan 

harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. 
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