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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kehidupan, manusia tidak dapat hidup seorang diri dan 

membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga manusia dikatakan sebagai 

makhluk sosial. Dalam memberikan bantuan kepada orang lain, manusia harus 

dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau yang disebut dengan 

empati. Taufik (2012) mendefinisikan empati sebagai aktivitas untuk memahami 

apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan 

dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang 

dialami orang lain, tanpa kehilangan kontrol dirinya. Papalia, Olds, & Feldman 

(2013) mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk menempatkan diri 

dalam posisi orang lain dan merasakan yang orang tersebut rasakan. 

Namun pada kenyataannya, kebiasaan individu yang berkeinginan untuk 

membantu dan merasakan apa yang orang lain rasakan tampaknya mulai luntur. 

Tika Bisono (dalam republika.co.id, 2014) mengatakan bahwa kondisi masyarakat 

jaman dahulu penuh dengan rasa kesopanan dan menghargai satu sama lain, 

sedangkan pada jaman sekarang individu merasa cuek ketika mendengar 

penderitaan orang lain. Munculnya globalisasi dan modernisasi memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia yang mengakibatkan 

pergeseran nilai salah satunya empati yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. 

Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Dr. Aprinus Salam, 
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M.Hum berpendapat bahwa kurangnya budaya empati pada masyakarat Indonesia 

berdampak pada beberapa bentuk kekerasan dan konflik yang terjadi beberapa 

waktu terakhir (Ika, 2013). Disfungsi empati pada anak yang lebih tua dan remaja 

dapat menyebabkan munculnya perilaku antisosial (Santrock, 2003). Beberapa 

contoh kasusnya seperti bullying, perilaku merokok ditempat umum, dan berbagai 

bentuk kenakalan remaja lainnya. Menurut Ketua KPAI, Asrorun Niam 

mengatakan bahwa pada tahun 2015 angka kekerasan terhadap anak secara 

kumulatif turun, tetapi terjadi peningkatan dalam hal kasus anak yang menjadi 

pelaku bullying di sekolah (kpai.go.id, 2016). Jolliffe & Farrington (2006) 

menyatakan bahwa total empati yang rendah berkaitan dengan kekerasan bullying 

pada laki-laki, dan bullying tidak langsung oleh perempuan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sari, Ramdhani, & Eliza (2003) mengenai empati dan perilaku 

merokok ditempat umum menunjukkan bahwa semakin tinggi empati maka 

semakin berkurang perilaku merokok ditempat umum.  

Sebagaimana Wahyu & Adiyanti (2010) menyatakan ada cenderungan pada 

masyarakat saat ini bahwa telah terjadi penurunan empati dalam interaksi antar 

individu. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat, tetapi juga terjadi pada 

remaja akibat sikap individualis di kalangan remaja, sehingga membuat remaja 

masa kini hanya berpikir mengenai kesenangan akan dirinya sendiri tanpa 

memikirkan bahkan merasakan keadaan orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti kepada salah seorang remaja 

berinisial S pada bulan Mei 2016 mengatakan bahwa tidak ikut menjenguk 

temannya yang sedang sakit dikarenakan subjek merasa sakit hati dengan 
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perkataan yang mengolok-olok dirinya. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan 

awal peneliti, peneliti menjumpai pada kendaraan umum khususnya pada bus 

antar kota antar provinsi, dimana remaja masa kini menunjukkan sikap kurang 

peduli dengan keadaan sekitar. Dimana remaja yang mendapatkan tempat duduk 

memilih untuk bermain gadget dan membiarkan orang yang lebih tua berdiri. Hal 

serupa juga terjadi pada Oktober 2016, dimana ada seorang ibu yang meminta 

untuk duduk di bawah karena lelah dan pusing. Siswi berinisial C memberikan 

penjelasan bahwa terdapat beberapa siswa-siswi yang tidak berbaur dengan 

temannya, mereka bersama teman yang dikenal saja. Berdasarkan keterangan dari 

guru BK, permasalahan yang banyak terjadi ialah adanya siswa-siswi yang diisolir 

oleh teman sekelasnya. 

Sebuah screenshot dengan nama akun Dinda juga menunjukkan sikap yang 

tidak simpati terhadap ibu hamil yang meminta tempat untuk duduk. Menurut 

Miko yang merupakan salah seorang pengguna KRL dengan tujuan Jakarta-

Depok, mengatakan bahwa fenomena tersebut sering terjadi. Miko menambahkan 

bahwa penumpang yang ada pada gerbong perempuan terkadang cenderung lebih 

tidak toleran (Kompas, 2014).  

Empati juga berkaitan erat dengan tindakan prososial yang sebelumnya telah 

diteliti oleh Eisenberg & Strayer (1990), dimana empati berkaitan positif dengan 

perilaku prososial, yaitu perilaku memberikan bantuan terhadap orang lain. 

Walaupun empati selalu menghasilkan perilaku prososial atau keinginan untuk 

berperilaku prososial namun hal ini tidak perlu dilakukan secara langsung, 

sehingga dengan adanya empati, individu dapat menjaga silahturahim dengan 
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merasakan apa yang orang lain rasakan yang kemudian menimbulkan perilaku 

prososial. 

Individu yang memiliki empati lebih banyak, tidak hanya memiliki lebih 

besar dan lebih banyak jaringan sosial dibandingkan dengan individu yang kurang 

memiliki empati, tetapi individu tersebut juga lebih prososial, misalnya lebih 

sukarela, memberikan sumbangan untuk yang membutuhkan, lebih mungkin 

memberikan bantuan untuk orang yang membutuhkan, untuk alasan altruistik atau 

tidak meminta imbalan (Davis et al dalam Chopik, O'Brien, & Konrath, 2017). 

Kemampuan untuk berempati sudah mulai muncul pada masa kanak-kanak 

awal sehingga pada masa remaja seharusnya empati sudah berkembang, dengan 

demikian tugas perkembangan remaja tidak akan terhambat. Menurut Hurlock 

(2006) tugas perkembangan remaja tersebut antara lain remaja diharapkan dapat 

mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab, dapat mencapai sikap 

dan pola perilaku pada masa remaja, belajar menerima peran seks dewasa yang 

diakui oleh masyarakat, serta mempelajari dan mencapai hubungan baru dengan 

teman sebaya atau lawan jenis.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi empati seseorang, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain mood and feeling, 

komunikasi dan bahasa, proses belajar dan identifikasi, usia, jenis kelamin. 

Sedangkan faktor ekstenal antara lain sosialisasi, situasi dan tempat, pola asuh 

orang tua. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang 

ialah lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat 

pertama dimana anak mendapatkan pengajaran salah satunya untuk 
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mengembangkan empati yang didapatkan melalui pola asuh yang diberikan oleh 

orang tua. Eisenberg dkk (dalam Lam, Solmeyer, & McHale, 2012), banyak studi 

mengidentifikasi bahwa keluarga sebagai sumber utama dari sosialisasi untuk 

perkembangan sosioemosional remaja, termasuk empati. Sebagaimana Surbakti 

(2009) mula-mula anak tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarganya 

mengikuti pola asuh yang diterapkan oleh keluarga.  

Pola asuh merupakan sikap dan cara orang tua untuk mempersiapkan 

anggota keluarga termasuk anak agar dapat mengambil keputusan, tindakan 

sendiri sehingga mengalami perubahan menjadi pribadi yang berdiri sendiri dan 

bertanggung jawab. Baumrind (1991) membagi pola asuh menjadi empat tipe 

yaitu pola asuh otoritarian, pola asuh otoritatif, pola asuh permisif, dan pola asuh 

menolak-mengabaikan. Gordon (2010) mengatakan bahwa rendahnya empati anak 

karena orang tua yang memiliki sifat agresi, kasar, dan lalai dalam mengasuh 

anak. Menurut Dunn (dalam Lam, Solmeyer, & McHale, 2012), pengalaman 

termasuk didalamnya dukungan dan kepekaan orang tua dapat meningkatkan 

empati anak dengan orang lain. Sementara itu, Shapiro (1997) mengemukakan 

bahwa empati dapat tumbuh melalui cara membesarkan anak dengan kepedulian 

dan kasih sayang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laible, Carlo, & Roesch 

(2004) menunjukkan bahwa remaja dengan orang tua yang penuh akan kasih 

sayang memiliki tingkat empati, perilaku prososial, dan harga diri yang tinggi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi empati yaitu jenis kelamin. Hurlock 

(2006) menyatakan peran jenis laki-laki dan perempuan sebagai pola perilaku 

individu masing-masing jenis laki-laki dan perempuan yang disetujui dan diterima 
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oleh kelompok dengan siapa individu tersebut diidentifikasikan. Penelitian yang 

dilakukan Eisenberg & Fabes (dalam Hetherington, Parke, & Locke, 1999) terkait 

perbedaan jenis kelamin dalam empati, kapasitas untuk pengalaman emosi yang 

dirasakan orang lain. Penelitian empiris menemukan bahwa perempuan memiliki 

empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Toussaint & Webb, 

2005). Perempuan memberikan pertolongan berupa dukungan emosional atau 

interpersonal, sedangkan laki-laki memberikan pertolongan bersifat konkret atau 

instrumental (Friedman & Schustack, 2006). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, kurangnya 

empati yang terjadi pada remaja mengakibatkan terhambatnya tugas 

perkembangan remaja, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai 

“Apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan empati, dan apakah ada 

perbedaan empati pada laki-laki dan perempuan?” untuk menjawab pertanyaan 

tersebut peneliti mengajukan judul “Empati ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua 

dan Jenis Kelamin”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara pola asuh orang tua dengan empati pada siswa-siswi SMA 

Negeri Colomadu, Karanganyar. 

2. Tingkat pola asuh orang tua pada siswa-siswi SMA Negeri Colomadu, 

Karanganyar. 

3. Tingkat empati pada siswa-siswi SMA Negeri Colomadu, Karanganyar. 
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4. Seberapa besar peranan atau sumbangan efektif pola asuh orang tua dengan 

empati pada siswa-siswi SMA Negeri Colomadu, Karanganyar. 

5. Perbedaan empati pada siswa-siswi SMA Negeri Colomadu, Karanganyar 

ditinjau dari jenis kelamin  

C. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian mengenai empati yang ditinjau 

dari pola asuh orang tua dengan jenis kelamin sebagai variabel mediator dapat 

membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat 

mengenai pentingnya empati untuk bersosialisasi dengan orang lain. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Informan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan untuk mengembangkan empati 

pada diri sendiri dan dari orang tua. 

b. Bagi Ilmuwan Psikologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi keilmuan guna 

memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam ranah keilmuan psikologi 

sosial. 
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c. Bagi Peneliti lain 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi apabila ingin melakukan 

penelitian dengan menggunakan variabel penelitian yang sama mengenai 

empati yang ditinjau dari pola asuh orang tua dan jenis kelamin. 




