
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya setiap manusia diciptakan berbeda, maka perbedaan dalam pendapat, 

persepsi, dan tujuan menjadi sebuah keniscayaan. Kemampuan menerima dan menghargai 

perbedaan harus diwujudkan sejak dini. Dengan kata lain, seorang anak harus belajar 

menerima dan menghadapi perbedaan dalam kehidupan sosial. Modal anak untuk mengatasi 

perbedaan ini adalah social life skill, dan salah satu dari social life skill adalah empati.  

Perilaku antisosial yang banyak terjadi pada anak-anak adalah bullying, yaitu 

kekerasan yang dilakukan anak-anak, seperti bertengkar, pemalakan, mengancam teman 

sekolahnya dan tindakan-tidakan negatif lainnya. Contohnya adalah anak-anak sekolah yang 

melakukan bullying terhadap temannya sendiri, pada kasus bullying umumnya yang menjadi 

korban bullying hanyalah sebagian siswa, sisanya jika tidak menjadi pelaku, biasanya 

menjadi penonton aktivitas bullying yang terjadi di sekitarnya. Berdasarkan laporan 

penelitian sebelumnya oleh Prihartanti, 2009, menyebutkan perilaku konflik antar siswa SMP 

yaitu mendorong sampai jatuh, berkelahi, diam-diaman, memukul, mengancam, 

mengempeskan ban, bertengkar/debat, berkelahi secara fisik, mengeluarkan kata-kata tidak 

terpuji, mengolok, menghina, mengejek, umpatan  kasar, mengompas dan meletakkan sisa 

permen karet di kursi. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SMP di Surakarta, Kartasura 

dan Karanganyar yang berjumlah 169 orang siswa SMP.  

Bullying.org mencatat bahwa 85 persen kejadian bullying di tempat bermain atau di 

kelas melibatkan penonton dari teman-temannya sendiri. Beberapa orang yang menjadi 

penonton tidak memberikan empati atau pertolongan terhadap korban, sehingga bagi 

penonton yang berpihak pada pelaku akan semakin agresif dan tidak sensitif terhadap 



penderitaan korban (Detik.com, 2007). Belum lagi perilaku antisosial lainnya yang semakin 

banyak terjadi karena kurangnya pendidikan moral, terutama empati anak yang tidak pernah 

terasah semenjak dini.  

Dalam kasus bullying ini, ketika seorang anak mempunyai rasa empati maka anak 

tersebut tidak akan melakukan tindakan kekerasan seperti mengancam dan meremehkan 

temannya, karena ia telah mengetahui dan mampu menempatkan diri menjadi korban 

bullying.  Maka penting sekali sikap empati dilatih baik di rumah maupun di sekolah, Agar 

bullying tidak terjadi pada anak maka diperlukan orang tua dan guru yang mampu mengawasi 

anak terus menerus, membangun mental anak dengan memberikan timbal balik positif pada 

saat anak menunjukan sikap prososial, termasuk pada saat anak melakukan sikap berempati.  

Dalam kamus Oxford (1975), empati diartikan sebagai the power of projecting on self 

into and so fully understanding and losing identity in, yaitu kemampuan memproyeksikan 

diri dan memahami sedemikian penuh hingga kehilangan identitas dirinya. 3 ciri pokok 

pengertian empati, yaitu: kemampuan memproyeksikan dirinya pada sesuatu atau seseorang, 

kemampuan  memahami sepenuh hati dan hilangnya identitas diri. Goleman (2000), 

mengatakan bahwa empati adalah merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan 

diri dengan bermacam-macam orang.  

Empati merupakan salah satu bentuk perilaku dalam mengatasi masalah, bukan sikap 

proyektif, bukan pula sikap mempertahankan diri. Rasa empati individu merupakan bagian 

sensitivitas dari individu tersebut, kepekaan rasa dan kedekatan hati pada hal-hal yang 

berkaitan secara emosional (Setyawati, 2007). 



Secara umum dalam penelitian yang relevan sebelumnya (Eisenberg dan Strayer, 

1990), empati terkait positif dengan perilaku prososial, yaitu perilaku memberi bantuan 

terhadap orang lain, namun hal ini tidak perlu secara langsung, walaupun empati selalu 

menghasilkan perilaku prososial, atau keinginan untuk berperilaku prososial. Menurut 

definisi Eisenberg dan Strayer (1990) munculnya perasaan empati memungkinkan individu 

melakukan usaha untuk membantu orang lain. Tentu saja dalam beberapa kasus munculnya 

empati yaitu bereaksi terhadap kebutuhan yang lain atau keadaan susah mungkin mudah 

untuk merasakan kegelisahan diri dan fokus terhadap diri sendiri.   

Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan  

seseorang. Ketika masih dalam usia awal sekolah, anak akan belajar berempati dari 

lingkungan  keluarga, tempat bermain dan di sekolah. Berdasarkan penelitian Prihartanti, 

dkk. (2009) menunjukan bahwa pada masa SMP dan SMA masalah sosial yaitu interaksi 

dengan lingkungannya sangat mempengaruhi proses pembentukan empati. Dalam hal ini 

lingkungan yang dimaksud adalah rumah dan sekolah, dengan segala unsur-unsur yang 

berada dalamnya.  

Pembentukan Empati di lingkungan rumah salah satu unsurnya adalah pola asuh 

orang tua terhadap anaknya. Pengertian pola asuh adalah cara, bentuk atau strategi dalam 

pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Khilmiyah, dalam 

Widyastati, 2001). Pola asuh memberi pengaruh pada empati anak. Orang tua yang hangat 

dan mendukung anaknya, serta yang menunjukkan tingkah laku yang peka dan empati pada 

anaknya akan memiliki anak yang lebih cepat bereaksi dengan cara prihatin pada kondisi sulit 

yang dialami orang lain. Orang tua yang menggunakan hukuman keras sebagai bagian dari 

disiplin dalam mendidik, membuat anak akan merasa tertekan dengan hukuman-hukuman 

yang diberikan oleh orang tuanya, hal ini yang menyebabkan anak tidak merasa nyaman 



dalam keluarga sehingga membuat hubungan yang kurang baik antara orang tua dengan anak. 

Empati anak bermula dari kedua orang tuanya, terutama perlakuan ibu terhadap anaknya 

semenjak bayi. Ketika ibu menunjukan emosinya dalam bentuk vokal atau ekspresi wajah 

anak dapat menilai bahwa sesuatu itu menyenangkan atau tidak (Eisenberg dan Strayer, 

1990). 

Penelitian yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa para ibu yang terlalu 

keras dapat mempengaruhi kemampuan anak-anaknya dalam menunjukkan empati. Hasil 

penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa ibu yang menerapkan disiplin dan sistem 

hukuman yang berlebihan, yang tidak berusaha berkomunikasi, memberikan penjelasan, 

pengertian dan menerapkan peraturan-peraturan yang konsisten, dan yang secara keterlaluan 

memarahi anak-anaknya ataupun menunjukkan kekecewaan ibu terhadap anak, cenderung 

menghalangi perkembangan pro-sosial anak, demikian ditulis Dr. Paul D. Hastings, dari 

National Institue of Mental Health. Kebalikannya, para ibu yang hangat, yang menggunakan 

penjelasan dan tidak mengandalkan hukuman keras dalam mendisiplinkan anak-anaknya 

cenderung menumbuhkan  empati dalam diri anak-anak. Penelitian yang hanya memfokuskan 

diri pada gaya orang tua mengasuh anaknya tersebut menyimpulkan bahwa anak-anak 

mengartikan perilaku keras tersebut sebagai tidak adanya kasih sayang dari orang tuanya. 

(Luchan, 2008) 

Selain di rumah anak juga belajar berempati di sekolah, karena besar sekali pengaruh 

seorang pendidik untuk membentuk kepribadian berempati yang baik antara anak dengan 

lingkungannya. Seorang pendidik harus dapat memahami konsep dasar dari empati yang 

mencakup tenggang rasa, penuh pengertian, dan peduli pada sesama. Pendidik juga harus 

mampu menjelaskan dan mengaplikasikan contoh-contoh perilaku yang dapat memicu 

perkembangan empati dalam kehidupan sehari-hari (Setyawati, 2007). 



Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan 

karakter pribadi anak (character building), sehingga peran dan kontribusi guru sangat 

dominan. Sebagai suatu lembaga, sekolah memiliki tanggung jawab moral agar anak didik itu 

pintar dan cerdas sebagaimana diharapkan oleh orang tuanya. Tugas seorang guru tidak 

hanya mengajar, tetapi juga mendidik anak, sehingga anak tidak hanya memiliki kecerdasan 

kogntif, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ini merupakan tujuan dari pendidikan, yaitu 

menciptakan keluaran kesejahteraan lahir dan batin, terbentuknya manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sejahtera 

lahir dan batin, terampil dan memiliki jiwa kebangsaan (Laksana, dkk, 2009). 

Sejak tahun 2003 sekolah-sekolah di Indonesia mulai dengan kurikulum baru yaitu 

KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang merupakan salah satu bentuk realisasi 

kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa 

sekarang dan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, 

nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah ( MBS ). 

KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai 

tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 

Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP 

(wikipedia.org).  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_20_Tahun_2003&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun_ajaran_2007/2008&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Isi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Kompetensi_Lulusan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Kompetensi_Lulusan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Kompetensi_Lulusan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BSNP&action=edit&redlink=1


KTSP ini adalah sebuah otonomi yang diatur oleh masing-masing sekolah, kurikulum 

baru ini membuat sekolah berhak untuk menentukan kurikulumnya yang akan dipakai. 

Berdasarkan hal ini munculah model-model pendidikan yang menjadi asas dasar bagi sekolah 

tersebut. Namun yang menjadi dasar wajib dari semua kurikulum sekolah salah satunya 

adalah pembentukan moral peserta didik untuk belajar hidup bersama dan berguna bagi orang 

lain. Hal inilah yang mendasari bahwa semua sekolah wajib memasukan pembelajaran budi 

pekerti dalam kurikulum. Model pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya adalah 

pendidikan inklusi.  

Muculnya pendidikan inklusi ini karena terbatasnya Sekolah luar Biasa (SLB) atau 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang masih sangat terbatas jumlahnya dan sebatas tempat 

tertentu yaitu baru di tingkat Kecamatan, itupun milik swasta, sementara yang SLB Negeri 

berada di tingkat Kabupaten. Sementara menurut data Penyandang Cacat dari Direktorat PLB 

baru sekitar 5 % yang bersekolah. Hal ini terjadi karena lokasi SLB dan SDLB yang sulit 

dijangkau karena terbatasnya jumlah sekolah yang ada.Oleh karena itu Pemerintah 

mengambil kebijakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusi dengan tujuan 

memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

seoptimal mungkin (Sukadari, 2007 ). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Siti Barokah telah diketahui bahwa moralitas 

anak sekolah inklusi peserta didik berkebutuhan khusus menunjukan moralitas yang sangat 

baik dengan prosentase 71,42% (Barokah, 2008). Di sekolah Inklusi anak-anak berkebutuhan 

khusus ikut berbaur dalam kelas reguler bersama anak-anak normal. Hal ini didasarkan 

bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus 

yang dimasukkan dalam kelas reguler adalah anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat 

tertentu yang dianggap masih dapat mengikuti kegiatan anak-anak lain meski memiliki 



berbagai keterbatasan. Bagi sekolah yang menyelenggarakan model pendidikan inklusi 

disebut sekolah Inklusi dan bagi sekolah umum yang tidak menggunakan model pendidikan 

Inklusi dalam proses belajar mengajar disebut sekolah Non-Inklusi. 

Pengamatan yang dilakukan di lapangan, pada tempat pendidikan anak yang 

menerapkan sistem pendidikan inklusi, dilihat adanya kecenderungan anak memiliki empati 

yang lebih besar pada anak-anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak-anak lain 

yang sekolah dengan sistem eksklusif. Ini menunjukkan bahwa interaksi anak-anak normal 

dengan anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif mampu menumbuhkan karakter anak. 

Selain itu, kompetensi sosial anak berkebutuhan khusus mengalami kemajuan, terutama 

dalam hal kepercayaan diri sehingga mampu berbaur dengan anak-anak normal lainnya. Hasil 

pengamatan tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung pendidikan inklusi 

membawa dampak pada karakter anak, khususnya pada rasa empati (Laksana, 2009). 

Pendidikan inklusi memunculkan peluang bagi anak-anak normal untuk berinteraksi 

dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam interaksi tersebut anak-anak normal diajar 

untuk peduli dengan kebutuhan anak lain dan memiliki rasa toleransi pada anak berkebutuhan 

khusus. Proses interaksi ini pada akhirnya akan membentuk anak dengan tingkat empati yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah berbaur dengan anak 

berkebutuhan khusus.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penanaman empati pada anak sangat 

penting sekali, dan dimulai dari lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Di 

lingkungan rumah anak belajar dari orang tuanya, cara orang tua mengasuh anaknya disebut 

dengan pola asuh, dan pola asuh yang akan diteliti adalah pola asuh demokratis yaitu pola 

asuh yang memberikan pengawasan pada anak namun orang tua tetap menghargai kebebasan 

anak. Ketika orang tua terbiasa berdiskusi dengan anak tentang masalah dan kebutuhan anak, 



maka anak akan belajar segala sesuatu yang dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga 

anak akan kaya jiwanya. Suatu sistem pendidikanpun salah satu pembentuk empati. Setelah 

adanya kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia yaitu KTSP maka muncullah sistem 

pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, salah satunya 

muncul sekolah yang menjalankan sistem pendidikan Inklusi, yaitu anak-anak normal 

digabungkan dalam satu kelas dengan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak 

terbiasa untuk menerima keadaan yang kurang dari temannya, dengan kata lain munculah 

rasa empati pada anak.  

Berdasarkan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang timbul adalah 

apakah ada hubungan pola asuh demokratis dengan empati dan mengetahui bagaimana 

empati anak sekolah Inklusi dan Non-Inklusi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Empati pada 

Anak Sekolah Inklusi dan Non-Inklusi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan pola asuh demokratis dengan empati. 

2. Mengetahui perbedaan empati anak sekolah Inklusi dan Non-Inklusi.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya yaitu : 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

psikologi pada khususnya, juga memberikan manfaat teoritis untuk psikologi pendidikan 



kepribadian tentang hubungan pola asuh demokratis dan empati pada anak sekolah inklusi 

dan non-inklusi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Dunia Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Kementrian Pendidikan 

Nasional dalam tercapainya kurikulum tentang pembelajaran pendidikan karakter dan 

budi pekerti pada sekolah inklusi dan non inklusi.  

b) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah baik sekolah inklusi maupun 

sekolah non-inklusi untuk memperhatikan pembelajaran pendidikan karakter dan budi 

pekerti pada anak-anak, terutama kemampuan empati terhadap sesama teman ataupun 

dalam lingkungan kehidupannya, sehingga anak dapat terbiasa untuk berempati.  

c) Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan introspeksi orang tua dalam mendidik 

anaknya sehingga dapat menjadikan anak lebih baik lagi. Selain itu dapat menjadi 

masukan orang tua agar dapat menerapkan pola asuh yang ideal bagi anak-anaknya 

sehingga dapat menjadikan anak-anak yang selalu berempati terhadap lingkungannya. 

d) Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat meningkatkan empatinya dengan adanya 

dukungan dari sekolah dan orang tua, sehingga dapat menjadikan anak-anak 

Indonesia sebagai anak yang perduli terhadap sesama, arif dan bijaksana. 

e) Bagi Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan dan informasi yang 

dapat dipergunakan bagi siswa agar mengetahui pola asuh orang tuanya dan juga 



menjadi lebih berempati dengan keadaan lingkungan yang dimulai pada teman 

sebayanya. 

 

 

 


