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PERAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN SIKAP 

PROSOSIAL PADA REMAJA LAKI-LAKI 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah memahami peran orang tua dalam mengembangkan 

sikap prososial pada remaja laki-laki. Sikap prososial penting untuk diajarkan 

kepada remaja laki-laki agar remaja laki-laki mampu memberikan manfaat kepada 

orang lain selain diri sendiri dengan cara bekerjasama, berbagi dan menolong. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif yang datanya 

dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini melibatkan 3 orang 

tua dengan masing-masing diwakili oleh ayah dan ibu. Keabsahan data dicapai 

dengan trianggulasi dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukan orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya dengan 

berbagai macam cara seperti menemani anaknya ketika belajar sehingga akan 

timbul komunikasi antara anak dengan orang tua. Orang tua akan memberikan 

pendidikan kepada anaknya berupa pengertian, nasihat, serta contoh tentang sikap 

prososial saat sedang berkumpul dengan anaknya seperti saat belajar sehingga 

anaknya mampu mengaplikasikan apa yang didapatkan dari pendidikan orang tua 

tentang sikap prososial seperti berbicara dengan lemah lembut, rendah hati dengan 

tidak menyombongkan diri, membantu merawat keluarga yang sedang sakit dan 

mengalah dengan saudaranya. Pengaruh lingkungan terhadap sikap prososial pada 

remaja laki-laki menurut orang tua memiliki pengaruh positif dalam 

perkembangan anaknya. Karena lingkungan memiliki pengaruh terhadap anak 

untuk berinteraksi dengan warga sekitar sehingga ketika adanya interaksi tersebut 

perkembangan sosial anak akan terasah. Melalui kegiatan tersebut sikap prososial 

seperti sopan santun kepada orang tua, lemah lembut kepada orang lain, dan 

tolong menolong dengan orang lain akan dipelajari dan diaplikasikan oleh anak 

kepada masyarakat sekitar. 

 

Kata kunci: peran orang tua, sikap prososial, remaja laki-laki. 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to understand the role of parents in developing 

prosocial attitudes in young men. Prosocial attitudes important to teach boys to be 

boys were able to provide benefits to anyone other than themselves by working 

together, sharing and helping. The research method used is descriptive qualitative 

method of data collected through interviews and observations. The study involved 

three parents with each represented by a father and mother. Data validation was 

achieved by triangulation and data analysis using descriptive analysis. The results 

showed that parents provide education to their children in various ways such as 

her son when learning so that there will be communication between children and 

parents. Parents will provide education to their children in the form of 

understanding, advice and examples about the attitude of prosocial while hanging 

out with his son as when learning so that children are able to apply what was 

obtained from the parents' education on attitudes prosocial like talking to a gentle, 
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humble by not brag self, help care for sick family and succumb to his brother. 

Environmental influences on prosocial attitudes in adolescent boys by parents has 

a positive influence in the development of their children. Because the environment 

has an influence on the child to interact with local people so that when the 

interaction of the social development of children will be honed. Through these 

activities prosocial attitudes like courtesy to parents, 

 

Keywords: The role of parents, prosocial attitude, teenage boys. 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk yang dalam kesehariannya tidak bisa melakukan 

tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut yang mendorong manusia untuk 

berkerjasama dan saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga manusia 

membutuhkan sikap sosial untuk menjalin hubungan dengan orang lain, 

mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain juga membentuk interaksi 

dan mempertahankan interaksi tersebut Meinarno & Sarwono (2018). Manusia 

tentu membutuhkan interaksi dengan orang lain sehingga akan terjadi hubungan 

timbal balik antar individu. Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, 

manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Selain itu manusia 

juga harus memahami apa yang ada dalam dirinya sendiri dan juga manusia juga 

harus mampu memahami orang lain.  

Kenyataan tersebut yang membuat manusia perlu mengembangkan 

kepedulian dengan orang lain. Melalui kepedulian tersebut, manusia akan 

memunculkan sikap prososial kepada orang lain. Kepedulian tersebut merupakan 

bagian dari bentuk sikap prososial yang dimana dapat diartikan sebagai sikap yang 

memiliki dampak positif berupa manfaat untuk orang lain dan juga merupakan 

sikap menolong yang dapat memberikan keuntungan untuk orang lain Baron & 

Byrne (2005). Contoh dari sikap prososial seperti menolong, bekerjasama, jujur, 

berderma dengan melayani kebutuhan orang lain. Perilaku prososial ini muncul 

atas inisiatif sendiri, termasuk juga bentuk pertolongan apa yang akan digunakan 

individu dalam memberikan bantuan pada orang lain. Penelitian yang dilakukan 

oleh Moss dan Page dalam Baron & Byrne (2005) menyatakan bahwa ketika 

seseorang yang mendapatkan label positif pada saat orang tersebut melakukan 

suatu sikap prososial maka ia cenderung akan mengulang sikap tersebut di waktu 
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lain, sedangkan seseorang yang mendapatkan label negatif pada saat melakukan 

sikap prososial maka akan cenderung menghindari sikap tersebut di waktu yang 

lain. 

Sikap prososial sangat penting dimiliki oleh setiap individu agar mampu 

beradaptasi dengan lingkunganya, termasuk remaja yang sedang mengalami masa 

perkembangan. Remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai 

berkaitan dengan hubungan sosial menurut Havighust dalam Yusuf (2006) 

meliputi:  memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-teman sebaya baik dengan 

teman sejenis maupun dengan lawan jenis,, memiliki peran sosial sebagai pria atau wanita 

yang berarti dapat menerima peranan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di masyarakat, dan, memiliki tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial 

yang berlaku di masyarakat. Pencapaian tugas-tugas perkembangan remaja tersebut 

menuntut mereka untuk mengembangkan sikap berperilaku prososial. 

Ketika remaja mampu menyelesaikan tugas perkembangan di atas maka 

hal tersebut dapat mengantarkannya ke dalam suatu kondisi berperilaku prososial 

yang baik, sehingga remaja yang bersangkutan dapat merasa bahagia dengan 

diterimanya remaja tersebut oleh masyarakat, harmonis tanpa adanya konflik 

dengan orang lain, dan dapat menjadi orang yang produktif. Sikap prososial 

mampu mempengaruhi perkembangan remaja untuk kepentingan bersosialisasi 

atau berinteraksi dengan lingkungan sosial. Remaja yang memiliki perilaku 

prososial yang tinggi biasanya memiliki perkembangan moral yang baik. 

Tingginya perilaku prososial akan membuat remaja memiliki rasa kepedulian 

terhadap sesama, suka menolong orang lain, toleransi, sopan santun, dan suka 

bekerjasama. Namun jika remaja tersebut tidak mampu menyelesaikan tugas 

perkembangannya tersebut, remaja tersebut akan mengalami berbagai hal seperti 

konflik antar individu maupun kelompok. Berbagai fenomena yang ada disekitar 

kita mulai dari tawuran antar individu atau kelompok dan kasus bullying 

merupakan salah satu dari dampak ketika remaja kurang mampu menuntaskan 

tugas perkembangannya. Seperti contoh berita yang di publikasikan oleh 

Detik.com pada Minggu 03 November 2019 pukul 13:27 WIB oleh Syahdan 

Alamsyah yang berjudul Tawuran Pelajar di Sukabumi Tewaskan Siswa SMK. 
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Pelajar kelas 10 SMK Pertanian Cibadak ditemukan tewas dan diduga karena 

terlibat tawuran dengan pelajar sekolah lain pada Minggu dini hari di Jalan Raya 

Cicurug - Bogor. Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi membenarkan kejadian itu. 

Polisi masih menyelidiki kasus ini. "Masih diselidiki, mohon waktu, kita sedang 

kejar pelakunya," ujar Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi.  

Memang banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam memiliki 

orientasi perilaku prososial, namun hubungan yang terjalin dengan orang tua 

adalah faktor penentu utama dalam keberhasilan dalam berperilaku prososial 

ketika berinteraksi di lingkungan sosial yang lebih luas.  Bahkan kecerdasan-

kecerdasan itu akan muncul dengan baik jika hubungan mereka berjalan juga 

dengan baik. Orang tua yang berada dalam suatu keluarga memiliki peran penting 

dalam pembentukkan dan arahan perilaku remaja. Berbagai hal yang dapat 

diperoleh ketika berada di lingkungan keluarga terlebih orang tua akan 

menghasilkan berbagai cara remaja dalam melakukan interaksi dengan lingkungan 

sosial di luar keluarga, dan yang digunakan untuk dasar dalam menjalani 

kehidupan sosial yang lebih kompleks.  Interaksi antara orang tua dan anak yang 

tidak lancar akan mengakibatkan pada interaksi remaja di luar keluarga juga 

mengalami hambatan. Hetherington & Parke (1999) mengungkapkan bahwa 

perkembangan perilaku prososial dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang salah 

satunya adalah faktor keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam 

perkembangan anaknya karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan 

anak. Keluarga merupakan orang yang memberikan pendidikan pertama kepada 

anaknya sehingga anak tersebut akan meniru setiap sikap atau perilaku yang 

diajarkan atau dicontohkan oleh keluarga.  

Demikian pula dikatakan oleh Staub (1978) bahwa hubungan afeksi antara 

anak dengan orang tua merupakan dasar bagi perkembangan kecenderungan 

perilaku prososial. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan Hoffman; Sears, et al., dalam Staub (1979) yang menunjukkan bahwa 

kasih sayang orang tua merupakan faktor yang penting bagi perkembangan 

ketentuan nilai-nilai moral, orientasi prososial dan kecenderungan untuk 

berperilaku prososial. Perilaku prososial merupakan sikap yang ada pada setiap 
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manusia. Hal ini merupakan naluri alamiah dari manusia sebagai makhluk yang 

saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat dihilangkan pada diri 

manusia. Rasa saling membutuhkan untuk dibantu ketika terkena musibah muncul 

dengan sendirinya. Sedangkan rasa iba bagi orang lain yang melihat juga akan 

muncul secara spontan tanpa dapat dibendung. Hanya saja prosentase perilaku 

munculnya prososial sangat kecil karena sangat terkait dengan faktor-faktor serta 

aspek-aspek yang berperan dalam terciptanya perilaku prososial. Pengaruh dari 

globalisasi seakan mendukung hidup individu untuk turut serta dalam 

perkembangan jaman membuat manusia lepas dari dunia individu yang lainnya, 

bahkan untuk sekedar bertegur sapa dengan lingkungan sekitar pun seperti tidak 

ada waktu lagi, yang terjadi adalah individu menjadi seorang yang individualisme. 

Untuk itu peran orang tua sebagai orang yang pertama kali memberikan 

pendidikan kepada anaknya sangat penting untuk perkembangan anaknya 

terutama perkembangan prososial sehingga anak mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk desriptif. Hal 

ini didasarkan pada tujuan untuk menggambarkan secara deskriptif peran orang 

tua dalam mengembangkan sikap prososial pada remaja laki-laki. Pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan juga menggunakan 

observasi event sampling. Penelitian ini dilakukan terhadap 3 orang tua yang 

terdiri dari ayah dan ibu sebagai informan dan remaja laki-laki dengan rentang 

usia 12-15 tahun. Peneliti memperoleh sampel melalui rekomendasi dari 

seseorang yang memiliki teman, tetangga atau saudara yang sesuai dengan kriteria 

penelitian. Banyaknya informan dalam penelitian ini berdasarkan pada 

pertimbangan pada perolehan data informasi secara terus menerus hingga tuntas. 

Penentuan subjek akan dianggap memadai apabila dalam pengambilan informasi 

sudah pada titik jenuh yaitu data sudah memiliki kesamaan setelah dilakukan 

penelitian pada informan yang berbeda (Milles & Huberman, 1984). Instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terhadap orang 
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tua, alat perekam dan buku catatan. Sebelum diwawancarai informan terlebih 

dahulu mengisi lembar kesediaan (Informed concern) untuk terlibat dalam 

penelitian. Wawancara dilakukan sebanyak 3 sesi per subjek, sesi pertama 

berlangsung selama ± 18 – 35 menit, sesi kedua berlangsung selama ± 4 – 9 menit 

dan sesi ketiga selama ± 8 – 12 menit. Wawancara dilakukan di rumah subjek. 

Wawancara terkait dengan Kegiatan orang tua bersama anak ketika berada di 

rumah, peran orang tua dalam mengembangkan sikap prososial pada remaja laki-

laki melalui pengasuhan, pengaruh lingkungan terhadap sikap prososial pada 

remaja laki-laki. Data hasil wawancara menjadi data utama dalam penelitian ini. 

Pendekatan analisis interaktif digunakan untuk menelaah data wawancara dengan 

4 tahap yaitu pengumpulan data, mereduksi data, mendisplay data, dan membuat 

kesimpulan. Cara yang digunakan untuk menguji validitas adalah dengan 

menggunakan validasi triangulasi metode.  

Peneliti mewawancarai tiga orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu untuk 

mendapatkan gambaran mengenai peran orang tua dalam mengembangkan sikap 

prososial pada remaja laki-laki, dengan deskripsi demografik para partisipan 

dijabarkan pada table berikut: 

Tabel 1. Profil informan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan analisis terhadap data, beberapa tema muncul sebagai berikut: 

Orang tua memberikan pendidikan dengan cara menemani anaknya ketika belajar 

sehingga orang tua dapat membantu anaknya ketika mengalami kesulitan, namun jika 

orang tua tidak bisa membantu maka orang tua akan meminta tolong kepada kerabatnya 

Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Pekerjaan 

SW Perempuan ± 47 tahun Ibu rumah tangga 

W Laki-laki ± 44 tahun Buruh tani 

NK Perempuan ± 36 tahun Pegawai swasta 

AH Laki-laki ± 40 tahun Pegawai swasta 

SK Laki-Laki ± 43 tahun Pegawai swasta 

RS Perempuan ± 37 tahun Ibu rumah tangga 
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atau orang tua akan mendukung anaknya mendapatkan pendidikan tambahan dari 

gurunya melalui program les.  

“Kalo belajar bareng sih sering disaat kita menunggui mas, saya 

selaku ibu menunggui anak itu kan punya dua itu menunggui 

menunggui si anak itu belajar, kita juga tahu pertanyaannya 

seperti apa nanti kalo ada kesulitan dia bertanya” (W.RS/166-

173)  

“Kalau saya ya umpama anak itu sekolah gak bisa ya tanya saya 

kalau saya gak bisa tak suruh ketempat om e om A kan pinter 

orange kan tahu kalau gak anu yo saya leske gitu dimana yo tak 

leske biar sekarang kan pelajarane kan sulit mau les dimana saya 

ikuti gitu aja” (W.SW/212-218) 

Orang tua juga memberikan pengertian kepada anaknya bahwa tidak perlu 

memaksakan dalam belajar, belajar tidak perlu lama-lama asalkan rutin dan dapat 

memahami apa yang dipelajari. 

“Dalam pendidikan belajar, saya nggak terlalu memaksa dia, tapi 

biasanya kalau setelah maghrib dia tau harus belajar sampai jam 

segini, saya cuman memperingatkan ini waktunya belajar, 

waktunya sholat, waktunya main waktunya pegang HP seperti itu” 

(W.NK/176-182) 

 Menurut orang tua yang memberikan pengaruh dalam pendidikan adalah 

pengaruh lingkungan dan pengaruh media elektronik seperti HP.  

“Iya faktor utama mungkin HP, kan anak seusia itu masih ada 

ngeyel-ngeyelnya, seperti saat disuruh dia malah masih main 

game, youtube an seperti itu” (W.NK/208-211) 

Cara orang tua mengatasi kendala tersebut dengan cara berusaha 

memberikan pengertian kepada anaknya hingga berdiskusi atau memberikan 

batasan dalam menggunakan alat elektronik.  

“Untuk sekarang mulai saya batasi pemakaian hpnya mungkin 

lima belas menit sepulang sekolah…” (W.NK/214-221) 
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“Kalo kendala artinya gini misalnya dimasalah Pendidikan anak 

mungkin saya tidak bisa palingkan nanti anak mungkin saya suruh 

untuk konsultasi mas suruh konsultasi dengan pihak guru atau 

tukar informasi dengan teman…” (W.SK/426-441) 

Sifat yang orang tua ajarkan kepada anaknya untuk tekun dan rajin dalam 

belajar, menurut, saling membantu, tidak sombong dan menolong kepada 

keluarga, kerabat, dan teman. 

“Sifat saling membantu, saling menghormati silaturahmi di 

lakukan terus jangan sampai putus, terus rendah hati” 

(W.NK/243-245) 

“Kalau itu seperti nggak boleh sombong, rendah hati, ringan 

tangan, mau menolong” (W.AH/224-226) 

“…kita tekun ya belajarnya yang rutin tidak perlu harus lama tapi 

rutin…” (W.SK/469-481) 

 Alasan orang tua mengajarkan hal tersebut agar anaknya memiliki akhlak 

yang baik, sholih, memiliki sifat tanggung jawab guna mengantisipasi pendidikan 

dini dalam perkembangan anaknya agar terhindar dari sifat negatif dan menjadi 

bekal saat dewasa kelak.  

“Ya anak biar bisa jadi anak yang baik, yang sholih” (W.AH/431-

432) 

“Karna untuk mengantisipasi untuk Pendidikan dini dulu mas 

perkembangan anak kalo kita tanamkan dari dini itu nanti 

menjelang kedewasaannya akan lebih mudah” (W.SK/484-497) 

Orang tua mengajarkan sikap prososial dengan cara memberikan 

pengertian dan contoh tentang sikap prososial.  

“Kalau untuk mengajarkan lemah lembut biasa lebih baik kita 

berikan contoh dulu mas jadi memang sikap kita tunjukkan ke 

anak…” (W.SK/875-885) 

 “Umpama dari kecil seumpama ya biasa kan didalam rumah adik-

kakak itu sering ada selisih salah paham atau biasa sifat adiknya 

itu yang cenderung rewel itu kan cenderung jahil kita kasih tahu 
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gak usah harus ngalah udah besar udah bukan masanya” 

(W.AH/544-549) 

Sikap prososial diungkapkan oleh anak kepada keluarga, kerabat dan 

teman.  

“Kasih sayang kepada orang tua, mbahnya sama temen kadang 

teman mainnya itu” (W.NK/352-353) 

“Terutama kepada orang tua kepada ayah ibu mbahnya, 

masyarakat” (W.AH/320-321)  

“Perhatian kepada teman kepada keluarga seperti itu” 

(W.RS/445-446) 

Anak menunjukan sikap prososial dengan cara berbicara dengan lemah 

lembut, rendah hati dengan tidak menyombongkan diri, membantu merawat 

keluarga yang sedang sakit dan mengalah dengan saudaranya.  

“Ya sama keluarga, orang tua ya ditetangga-tetangga ya harus 

sama teman itu ya harus lemah lembut…” (W.SW/581-585) 

“Sifat rendah hati ya dengan cara ya itu contohnya dengan I 

dengan adiknya itu ya sifatnya ya dengan cara bicaranya itu harus 

sayang sama adik sama saudara-saudara, teman-teman dan tidak 

sombong cuman itu” (W.W/531-535) 

“Dengan ayah bunda adiknya kalau saya baru sibuk gitu kadang 

saya suruh mandiin terus mbahnya yang baru sakit kemaren juga 

dibelikan bubur dibikinkan minum gitu” (W.NK/524-527) 

“Contohnya dalam keseharian biasa kalau lihat tv acara tv 

biasanya antara adiknya sama kakaknya kan beda minatnya itu 

jadi cenderung mengalah” (W.AH/567-570) 

Harapan orang tua ketika mengajarkan sikap prososial agar anak memiliki 

kepribadian yang baik, saling membantu antar sesama, dan tidak terjerumus ke hal 

yang negatif. 

“Ya supaya anak itu ya gak gak terjerumus anak-anak sekarang 

kan banyak anak yang nakal-nakal gitu to anu mabuk-mabukan 

terus ugal-ugalan…” (W.SW/346-351) 
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“Ya biar besoknya kalau besar ya jangan kalau bisa jangan 

sampai seperti orang tuanya kalau bisa kan masa depannya lebih 

mulia lebih cerah seperti yang diharapkan pokoknya yang lebih 

dari orang tua” (W.W/258-262) 

“Saya harap kedua anak saya bisa rukun, saling menyayangi antar 

kakak dengan adeknya, seperti itu aja lalu kepada orang tua juga” 

(W.NK/266-270) 

“Ya biar jadi anak yang baik, sopan, santun dan sholeh ya biar 

bisa jadi kebanggaan orang tua” (W.AH/245/247) 

Menurut orang tua, lingkungan mendukung dalam perkembangan sikap 

prososial pada anaknya.  

“Kalo saya tidak mas justru dengan adanya kegiatan karang 

taruna akan lebih membantu artinya mungkin lebih banyak 

membantulah…” (W.SK/582-594) 

“Kalo saya lihat juga mendukung mas dalam arti temannya itu 

masih bisa menerima apa yang ditindakan anak itu masih bisa 

menerima semuanya dan tidak ada respon yang negatif gitu luw 

dari luar itu” (W.RS/326-332) 

 “Kalau di lingkungan rumah itu mendorong anak dalam 

memahami sifat sifat itu karena di lingkungan rumah ada TPA 

yang selain mengaji juga memberikan pendidikan menganai sifat-

sifat tersebut.” (W.AH/254-259) 

“Alhamdulillah kita di lingkungan yang sangat mendukung, di 

keluarga yang religious jadi Alhamdulillah nggak ada masalah” 

(W.NK/283-286) 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama 22 hari di rumah 

subjek, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh orang tua 

dengan anaknya melalui bermacam-macam kegiatan seperti belajar dengan 

ditemani oleh orang tua, mengerjakan tugas dengan ditemani oleh orang tua, 

sharing antara anak dengan orang tua dengan membahas berbagai macam 

persoalan, makan malam bersama dengan keluarga, gotong royong membersihkan 
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rumah bersama dengan keluarga, membantu orang tua mempersiapkan makan 

malam, sholat berjama’ah hingga tadarus Al Qur’an bersama dengan keluarga. 

Dan juga kegiatan lomba tujuh belasan bersama dengan masyarakat sekitar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang 

bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan sikap prososial pada remaja 

laki-laki. Untuk itu, peneliti memfokuskan kepada peran orang tua dalam 

mengembangkan sikap prososial pada remaja laki-laki melalui pengasuhan dan 

pengaruh lingkungan terhadap sikap prososial pada remaja laki-laki. 

Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Sikap Prososial pada Remaja Laki-laki 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 

orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya dengan berbagai macam cara seperti 

menemani anaknya ketika belajar sehingga orang tua dapat membantu anaknya ketika 

anak mengalami kesulitan. Dengan adanya orang tua saat anak sedang belajar, maka akan 

timbul komunikasi antara anak dengan orang tua. Kemudian orang tua memberikan 

pendidikan kepada anaknya berupa pengertian dan contoh tentang sikap prososial saat 

sedang berkumpul dengan anaknya seperti saat belajar.  

Dengan adanya pendidikan tentang sikap prososial yang diajarkan oleh 

orang tua, sehingga anaknya mampu aplikasikan apa yang didapatkan dari 

pendidikan orang tua tentang sikap prososial seperti berbicara dengan lemah 

lembut, rendah hati dengan tidak menyombongkan diri, membantu merawat 

keluarga yang sedang sakit dan mengalah dengan saudaranya. Dengan adanya 

pendidikan sikap prososial yang dilakukan oleh orang tua, orang tua berharap agar 

anak memiliki kepribadian yang baik, saling membantu antar sesama, dan tidak 

terjerumus ke hal yang negatif.  

Hasil observasi juga menunjukan bahwa terjadi interaksi antara orang tua 

dan anak sedang berkumpul bersama di ruang keluarga sehingga muncul interaksi 

antara orang tua dengan anak. Interaksi yang dilakukan oleh orang tua dengan 

anaknya melalui bermacam-macam kegiatan seperti sharing antara anak dengan 

orang tua dengan membahas berbagai macam persoalan. Hal tersebut sesuai 

dengan Baumrind dalam Damon, M. Lerner, & Eisenberg (2006) yang 

menjelaskan bahwa orang tua diminta untuk mampu mengajarkan komunikasi 

dengan baik, mampu mengungkapkan sesuatu dengan baik. 
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Dalam perkembangan anak, orang tua juga harus memperhatikan beberapa 

sikap yang harus dimiliki oleh anaknya. Salah satunya sikap prososial. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada orang tua, terdapat beberapa contoh sikap 

prososial yang diajarkan oleh orang tua seperti lemah lembut, rendah hati, dan 

merawat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Eisenberg dan Mussen dalam 

Dayakisni & Hudaniah (2012) menjelaskan arti dari sikap prososial terdapat 

beberapa perilaku seperti: sharing (membagi), coorperative (kerjasama), 

donatting (menyumbang), helping (menolong), honesty (kejujuran), generosity 

(kedermawanan), serta memikirkan tentang kesejahteraan orang lain. (Dayakisni 

& Hudaniah, 2012) mengartikan sikap prososial merupakan segala bentuk 

perilaku yang memberikan pengaruh positif untuk orang lain, baik dalam bentuk 

materi, fisik ataupun psikologis tetap tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi 

pemiliknya. 

Dengan mengajarkan sikap prososial tersebut orang tua berharap agar 

anaknya memiliki kepribadian yang baik, saling membantu antar sesama, dan 

tidak terjerumus ke hal yang negatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Noe'man (2012) yang menerangkan tujuan dari pola asuh orang tua adalah anak 

memiliki perilaku atau sifat yang baik kepada orang lain. 

Pengaruh Lingkungan Terhadap Sikap Prososial Pada Remaja Laki-Laki 

Pengaruh lingkungan terhadap sikap prososial pada remaja laki-laki menurut 

orang tua memiliki dampak positif dalam perkembangan anaknya. Karena 

pengaruh lingkungan akan memancing anak untuk berinteraksi dengan warga 

sekitar sehingga ketika adanya interaksi tersebut perkembangan anak seperti cara 

bersosialisai akan terasah dengan sendirinya. Berbagai sikap prososial juga akan 

terasah juga melalui berbagai macam kegiatan seperti agenda lomba tujuh belasan 

yang diadakan di setiap kampung. Melalui kegiatan tersebut sikap prososial 

seperti sopan santun kepada orang tua, lemah lembut kepada orang lain, dan 

saling menolong dengan orang lain akan dipelajari dan diaplikasikan oleh anak 

kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan orang tua, lingkungan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pendidikan sikap prososial pada 

remaja. 
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Hasil observasi menunjukan bahwa mengikuti kegiatan yang ada di 

lingkungan masyarakat dengan berinteraksi dan mengikuti kegiatan lomba tujuh 

belasan yang diadakan oleh masyarakat sekitar. Edward (2006) mengungkapkan 

faktor-faktor yang akan mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

adalah: tingkat pendidikan, lingkungan, dan budaya. Orang tua juga berusaha 

melindungi anaknya dari pengaruh lingkungan yang negatif terhadap 

perkembangan perilaku anaknya dengan berbagai cara seperti mendampingi, 

memberikan nasihat dan mengontrol anaknya.  

Hasil observasi juga menunjukan bahwa dalam keseharian, orang tua juga 

memberikan nasihat melalui kegiatan sharing dan juga mendampingi anak dalam 

berbagai kegiatan seperti ketika anaknya belajar. Orang tua juga mengajak 

anaknya melakukan berbagai kegiatan positif seperti membersihkan rumah 

maupun membantu pekerjaan orang tua yang lain dengan tujuan anaknya dalam 

pengawasan orang tua. Hal ter sebut serupa dengan pernyataan dari Baumrind 

dalam Damon, M. Lerner, & Eisenberg (2006) yang mengungkapkan bahwa orang 

tua diminta untuk mampu memberikan pelajaran tentang kedisiplinan kepada 

anaknya agar anak tersebut mampu memahami dan mematuhi aturan yang 

diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar dan orang tua mampu mengontrol 

anak agar perkembangan dan perilaku anak dapat terarahkan dengan tepat. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mendidik sikap prososial pada remaja 

laki-laki dapat dilihat dari: 

Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Sikap Prososial pada Remaja Laki-laki, 

Orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya dengan berbagai macam cara seperti 

menemani anaknya ketika belajar sehingga akan timbul komunikasi antara anak dengan 

orang tua. Kemudian orang tua akan memberikan pendidikan kepada anaknya berupa 

pengertian, nasihat, serta contoh tentang sikap prososial saat sedang berkumpul dengan 

anaknya seperti saat belajar. Dengan adanya pendidikan tentang sikap prososial yang 

diajarkan oleh orang tua, sehingga anaknya mampu aplikasikan apa yang didapatkan dari 

pendidikan orang tua tentang sikap prososial seperti berbicara dengan lemah lembut 
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rendah hati dengan tidak menyombongkan diri, membantu merawat keluarga yang sedang 

sakit dan mengalah dengan saudaranya. Dengan adanya pendidikan sikap prososial yang 

dilakukan oleh orang tua, orang tua berharap agar anak memiliki kepribadian yang baik, 

saling membantu antar sesama, dan tidak terjerumus ke hal yang negatif.  

Pengaruh Lingkungan Terhadap Sikap Prososial Pada Remaja Laki-Laki, 

Pengaruh lingkungan terhadap sikap prososial pada remaja laki-laki menurut orang tua 

memiliki dampak positif dalam perkembangan anaknya. Karena lingkungan memiliki 

pengaruh terhadap anak untuk berinteraksi dengan warga sekitar sehingga ketika adanya 

interaksi tersebut perkembangan sosial anak akan terasah. Sehingga berbagai sikap 

prososial juga akan terasah juga melalui berbagai macam kegiatan seperti menolong 

orang. Melalui kegiatan tersebut sikap prososial seperti sopan santun kepada orang tua, 

lemah lembut kepada orang lain, dan tolong menolong dengan orang lain akan dipelajari 

dan diaplikasikan oleh anak kepada masyarakat sekitar. Orang tua juga berusaha 

melindungi anaknya dari pengaruh lingkungan yang negatif terhadap perkembangan 

perilaku anaknya dengan berbagai cara seperti mendampingi, memberikan nasihat dan 

mengontrol anaknya.  

Dalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan semaksimal mungkin, 

namun masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, diantaranya sebagai 

berikut: Kurang pahamnya informan terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti saat wawancara, Kurang maksimal waktu bertemu dengan informan, karena 

informan hanya bisa bertemu saat sore atau malam hari setelah bekerja. Kurangnya 

antusias dari informan terhadap penelitian dikarenakan baru pertama kali menjadi 

informan sehingga data yang disampaikan oleh informan tidak terlalu banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka terdapat beberapa saran 

penulis ingin sampaikan kepada orang tua dan peneliti selanjutnya, yaitu: 

Diharapkan dapat lebih intens dalam mendampingi anak ketika berada di rumah maupun 

di lingkungan sekitar. Diharapkan mampu memberikan anak pendidikan yang lebih 

tentang sikap prososial yang harus di miliki oleh anak laki-laki. Diharapkan dapat 

memberikan fasilitas yang tepat kepada anak untuk perkembangan dari anak. Diharapkan 

dapat melibatkan kerabat dalam memberikan pendidikan sikap prososial kepada anak. 

Diharapkan dapat mendukung dan memotivasi anak terhadap hobi baik intern maupun 

ekstern untuk perkembangan dari anak. 
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Kepada Peneliti Selanjutnya, Diharapkan dapat melibatkan informan yang 

lebih bervarian dengan memiliki sikap prososial yang lebih bervariasi, Diharapkan dapat 

mengkaji lebih banyak sumber referensi guna mengungkapkan sikap prososial yang 

dimiliki laki-laki, Diharapkan lebih mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan penelitian seperti saat proses pengambilan data lapangan sehingga penelitian lebih 

terorganisir dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 
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