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HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH DEMOKRATIS DAN  

KEMATANGAN EMOSI DENGAN EMPATI MAHASISWA  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

Empati merupakan salah satu sikap yang diperlukan bagi remaja karena dapat 

berguna untuk memahami kondisi orang lain baik itu pikiran, perasaan, maupun 

sudut pandang yang  terjadi pada situasi tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui  adanya hubungan antara pola asuh demokratis dan kematangan emosi 

dengan empati. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta berusia 18 -21 tahun. Sampel sebanyak 150 mahasiswa 

ditentukan secara Random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 

skala empati, skala pola asuh demokratis, dan skala kematangan emosi yang 

dibagikan secara online melalui link google form. Teknik analisis data 

menggunakan regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan 

bahwa ada hubungan signifikan antara pola asuh demokratis dan kematangan 

emosi dengan empati (F= 13,518, Sig 0,00),  ada hubungan positif yang signifikan 

antara pola asuh demokratis dan empati (r = 0,287, Sig 0,00), dan ada hubungan 

positif yang signifikan antara kematangan emosi dan empati (r=0,357, Sig 0,00). 

Sumbangan efektif variabel pola asuh demokratis dan kematangan emosi terhadap 

empati yaitu 15,5% dengan rincian pola asuh demokratis sebesar 5,2 % dan 

kematangan emosi sebesar 10,3 %. 

 

Kata Kunci: empati, kematangan emosi, mahasiswa, pola asuh demokratis 

 

Abstract 

Empathy is one of the attitudes needed for adolescents because it can be useful for 

understanding other people's conditions, be it thoughts, feelings, or points of view 

that occur in certain situations. The purpose of this study was to determine the 

relationship between democratic parenting and emotional maturity with empathy. 

The population in this study were students of the Muhammadiyah University of 

Surakarta aged 18-21 years. A sample of 150 students was determined by random 

sampling. The data collection method uses an empathy scale, a scale of 

democratic parenting, and a scale of emotional maturity which is shared online via 

the google form link. The data analysis technique used multiple regression. The 

results of multiple regression analysis show that there is a significant relationship 

between democratic parenting and emotional maturity with empathy (F = 13.518, 

Sig 0.00), there is a significant positive relationship between democratic parenting 

and empathy (r = 0.287, Sig 0.00) , and there is a significant positive relationship 

between emotional maturity and empathy (r = 0.357, Sig 0.00). The effective 

contribution of the variables of democratic parenting and emotional maturity to 

empathy is 15.5% with details of democratic parenting of 5.2% and emotional 

maturity of 10.3%. 

 

Keywords: empathy, emotional maturity, students, democratic parenting 
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1. PENDAHULUAN 

Mahasiswa merupakan individu berusia antara 18 hingga 21 tahun yang dapat 

dikategorikan pada tahap perkembangan remaja akhir (Yusuf, 2012). Di masa 

tersebut penting bagi seorang mahasiswa untuk membangun rasa empati terhadap 

sesama, yang dapat ditunjukan dengan saling memahami satu sama lain.  

Berdasarkan hasil penelitian Gustini (2017) diungkapkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa Indonesia saat ini lebih banyak bersifat individualistik, 

seperti mulai menurunnya nilai kemanusiaan dalam bermasyarakat seperti 

perilaku tolong-menolong, kerjasama, kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian 

terhadap orang lain. Mahasiswa sekarang dianggap kurang mempedulikan orang 

lain. Kondisi seperti ini merupakan perwujudan rendahnya tingkat empati pada 

mahasiswa. Selain itu, fenomena menurunnya rasa empati mahasiswa juga 

diungkapkan dalam penelitian Madina (2014) Sebanyak 56,86% dari 215 

mahasiswa di Universitas Gorontalo memiliki tingkat empati yang sangat rendah.  

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Allemand, Steiger, & Fend 

(2015) diungkapkan bahwa remaja akan memiliki kompetensi sosial serta tingkat 

kesehatan mental yang lebih baik di masa dewasa apabila memiliki tingkat empati 

yang baik dimasa remajanya. Sebaliknya, mereka yang belum bisa 

mengembangkan kemampuan empati yang baik di masa remaja mungkin akan 

menghadapi lebih banyak masalah dalam interaksi sosial di masa depan.  

Menurut Hoffman (2000) empati merupakan sebuah keikutssertaan proses 

psikologis yang membuat individu mempunyai kepekaan yang lebih adaptif 

dengan kondisi orang lain dibandingkan dengan kondisinya sendiri. Empati terdiri 

dari beberapa aspek antara lain yaitu : a) Kognitif, dalam aspek kognitif seorang 

individu dikatakan mempunyai rasa empati apabila dapat mengerti perasaan orang 

lain dan memahami penyabab hal tersebut dapat terjadi. Proses memahami disini 

berkaitan erat dengan bagaimana proses kognitif seseorang. b) Afektif, dalam 

aspek afektif individu dikatakan mempunyai rasa empati apabila dapat merasakan 

yang dirasakan orang lain, kemampuan merasakan disini erat kaitannya dengan 

bagaimana seorang individu dalam mengelola afeksinya (Baron & Byrne, 2005). 

Menurut Jannah (2019) empati dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. 
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Pengasuhan orang tua dapat membentuk empati yang diinginkan dan dapat 

mempengaruhi moral anak dalam hal pembentukan karakter. Menurut Hurlock 

(2004) Pola asuh demokratis merupakan pola berfokus pada aspek edukatif dalam 

memberikan bimbingan kepada anak, sehingga orang tua lebih sering 

menyampaikan pemahaman untuk membuat anak mengerti alasan perilaku 

tersebut diharapkan. Menurut Munandar (1999) pola asuh demokratis terdiri dari 

aspek adanya musyawarah dalam keluarga, adanya kebebasan yang terkendali, 

adanya pengarahan dari orang tua, adanya bimbingan dan perhatian, adanya saling 

menghormati antar anggota keluarga, dan adanya komunikasi dua arah. Kemudian 

Hurlock (dalam Adawiah, 2017) juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pola asuh orang tua diantaranya yaitu Kepribadian orang 

tua, keyakinan, dan persamaan pola asuh orang tua. Penelitian Abdullah & Salim 

(2020) menemukan bahwa pola asuh otoritatif (demokratis) memiliki hubungan 

positif dengan empati, yang artinya semakin demokratis pola asuh yang 

diterapkan orang tua maka semakin tinggi kemungkinan anak dapat memiliki 

empati yang tinggi.  

Berdasarkan hasil penelitian Nurlitasari & Rohmatun (2017) Selain pola 

asuh pembentukan empati juga dipengaruhi oleh kematangan emosi. Semakin 

seorang individu terbuka dengan emosinya maka semakin mudah individu 

membaca perasaan orang lain. Individu yang mempunyai kematangan 

emosi dikatakan dapat mengelola emosinya, bisa memahami perasaan orang 

lain, serta bisa menjaga relasi dengan lingkungan sekitar. Kematangan emosi 

sendiri merupakan sebuah situasi emosi yang konsisten terhadap sebuah objek 

kejadian sehingga sebelum menentukan bertingkah laku individu memiliki 

beberapa pertimbangan yang jarang menimbulkan perubahan suasana hati 

(Hoffman, 2000). Menurut Hurlock (2003) kematangan emosi terdiri dari 

beberapa aspek diantaranya : a) Kontrol emosi, individu dikatakan mempunyai 

emosi yang matang apabila ia tidak mudah meluapkan emosinya didepan orang 

lain, dan lebih memilih meluapkannya pada waktu dan tempat yang tepat. b) 

Fungsi kritis mental, seseorang memiliki kematangan emosi salah satu 

petunjuknya yaitu dimana ia dapat menilai dengan kritis stimulus yang datang 
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dengan situasi yang sedang dihadapi sebelum bertindak secara emosional dan 

tidak bertindak sebelum berfikir. c) Pemahaman diri, seseorang dapat memahami 

dirinya bila ia mampu mengenali emosi dalam dirinya meliputi reaksi yang 

konsisten dan tidak mudah berubah-ubah. Kematangan emosi dapat dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor diantaranya perubahan fisik, perubahan hubungan 

dengan orang tua, perubahan relasi dengan teman sebaya, perubahan pandangan, 

dan perubahan hubungan dengan sekolah (Soeparwoto, 2004). Berdasarkan uraian 

diatas peneliti ingin mengetahui adakah Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis 

dan Kematangan Emosi dengan Empati Pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ? 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 

demokratis dan kematangan emosi dengan empati pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Manfaat dari segi teoritis yang diharapkan dalam 

penelitian ini antara lain dapat memberikan sumbangan ilmu psikologi sosial 

khususnya pada kajian pola asuh demokratis orang tua, kematangan emosi, serta 

sikap empati mahasiswa terutama pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya, kematangan emosi terhadap empati mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya manfaat praktis penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam 

meningkatkan empati khususnya yang dipengaruhi oleh pola asuh demokratis dan  

kematangan emosi. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 1) Ada hubungan 

positif antara pola asuh demokratis dengan empati, 2) Ada hubungan positif antara 

kematangan emosi dengan empati, 3) Ada hubungan antara pola asuh demokratis 

dan kematangan emosi dengan empati. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitaif korelasional. Terdapat 

3 variabel dalam penelitian ini yaitu : empati sebagai variabel dependen, pola asuh 

demokratis dan kematangan emosi sebagai variabel independen. Populasi 
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penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

karena pada penelitian ini jumlah populasi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta usia 18-21 tahun tidak diketahui maka digunakan 

rumus Lemeshow (Lemeshow, Jr, Klar, & Lwanga, 1990) dan diperoleh hasil 

sebanyak 96 subjek yang kemudian dibulatkan menjadi 150 subjek. Metode yang 

digunakan untuk memilih sampel yaitu Random sampling. Kriteria subjek dalam 

penelitian ini antara lain : Mahasiswa aktif UMS berusia 18-21 tahun. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala yang disebarkan melalui google 

form meliputi skala empati, skala pola asuh demokratis dan skala kematangan 

emosi. 

Variabel empati diukur menggunakan skala empati yang dimodifikasi dari 

skripsi Saputra (2016) dengan jumlah total sebanyak 14 aitem yang terdiri dari 8 

aitem favorable dan 6 aitem unfavorable. Aitem tersebut disusun berdasarkan 

teori Baron & Byrne (2005) yang terdiri dari aspek afektif dan aspek kognitif. 

Variabel pola asuh demokratis diukur menggunakan skala pola asuh demokratis 

yang dimodifikasi dari skripsi Wulansari (2014) dengan jumlah total sebanyak 36 

aitem yang terdiri dari 21 aitem favorable dan 15 aitem unfavorable. Aitem 

tersebut disusun berdasarkan teori Munandar (1999) yang terdiri dari 6 aspek 

antara  lain : adanya musyawarah dalam keluarga, adanya kebebasan yang 

terkendali, adanya pengarahan dari orang tua, adanya bimbingan dan perhatian, 

adanya saling menghormati antar anggota keluarga, dan adanya komunikasi dua 

arah. Kemudian variabel kematangan emosi diukur menggunakan skala 

kematangan emosi yang dimodifikasi dari skripsi Prasetya (2016) dengan jumlah 

total sebanyak 10 aitem yang terdiri dari 6 aitem favorable dan 4 aitem 

unfavorable. Aitem tersebut disusun berdasarkan teori Hurlock (2003) yang terdiri 

dari 3 aspek antara lain kontrol emosi, fungsi kritis mental, dan pemahaman diri. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi dengan rumus 

Aiken’s V = ∑s / [n (c-1)] yang dihitung menggunakan bantuan program 

microsoft excel.  
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Tabel 1.  Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas Reliabilitas 

Empati 0,70 - 0,90 0,635 

Pola Asuh Demokratis 0,70 – 0,90 0,879 

Kematangan Emosi 0,70 – 0,95 0,674 

 

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh nilai koefisien validitas skala 

empati yang berada pada rentang 0,70-0,90. Pada skala pola asuh demokratis 

diperoleh nilai koefisien validitas yang berada pada rentang 0,7 hingga 0,90. 

Kemudian pada skala kematangan emosi diperoleh nilai koefisien validitas yang 

berada pada rentang  0,70 hingga 0,95. Kemudian selanjutnya uji reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien cronbach’s alpha skala 

empati sebesar 0,635, skala pola asuh demokratis memperoleh nilai koefisien 

cronbach’s alpha sebesar 0,879 dan skala kematangan emosi memperoleh nilai 

koefisien cronbach’s alpha sebesar 0,674 berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan ketiga skala penelitian yang digunakan sudah reliabel. Kemudian 

analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan regresi linear 

berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas, Linieritas, dan Regresi Linier Berganda 

Uji Variabel Hasil Keterangan 

Normalitas Empati Sig (2-tailed) 0,137 Normal 

Pola Asuh Demokratis Sig (2-tailed) 0,590 Normal 

Kematangan Emosi Sig (2-tailed) 0,333 Normal 

Linieritas Pola Asuh Demokratis 

dengan Empati 

(F) = 16.462 dengan 

linierity sig 0,00 

Linier 

Kematangan Emosi 

dengan Empati 

(F) = 26.382 dengan 

linierity sig 0,00 

Linier 

Hipotesis Pola Asuh Demokratis 

dengan Empati 

(r) = 0,287 dengan 

Sig(1-tailed) 0,00 

Hubungan Positif 
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Kematangan Emosi 

dengan Empati 

(r) = 0,357 dengan 

Sig(1-tailed) 0,00 

Hubungan Positif 

Pola Asuh Demokratis 

dan Kematangan 

Emosi dengan Empati 

(F) 13.518 Sig 0,00 Berhubungan 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diketahui variabel empati 

memperoleh nilai sig. 0,137 (p > 0,05) yang artinya variabel empati mempunyai 

sebaran data yang normal. Pada variabel pola asuh demokratis diperoleh nilai sig. 

0,590 (p > 0,05) yang artinya pola asuh demokratis mempunyai sebaran data yang 

normal. Kemudian pada variabel kematangan emosi diperoleh nilai Kolmogorov-

Smirnov sig. sebesar 0,333 (p> 0,05) yang berarti bahwa sebaran data kematangan 

emosi berdistribusi normal. Selanjutnya berdasarkan hasil uji linearitas antara 

varibael pola asuh demokratis dengan empati diperoleh nilai linearity sig 0,00 

(p<0,05) yang artinya variabel pola asuh demokratis dan empati memiliki 

hubungan yang linear. Kemudian untuk variabel kematangan emosi dengan 

empati diperoleh nilai linearity sig sebesar 0,00 (p < 0,05) yang artinya terdapat 

hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. 

 Berdasarkan hasil uji asumsi diketahui data terbukti normal dan linear 

sehingga dapat memenuhi syarat untuk melakukan uji regresi linear berganda. 

Berdasarkan tabel korelasi diperoleh hasil koefisien korelasi antara pola asuh 

demokratis dan empati sebesar (r) = 0,287 dengan Sig (1-tailed) 0,00 (p < 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola asuh 

demokratis dan empati. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Budianto, 

Mujidin, & Tentama (2019) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara pola asuh demokratis dengan empati. Selain itu penelitian Abdullah 

& Salim (2020) juga menemukan bahwa pola asuh demokratis memiliki hubungan 

positif dengan empati. Kemudian berdasarkan tabel korelasi diperoleh nilai 

koefisien korelasi antara kematangan emosi dengan empati sebesar (r) = 0,357 dan 

Sig (1-tailed) sebesar 0,00 (p < 0,05) yang artinya semakin tinggi kematangan 

emossi maka semakin tinggi empatinya, namun apabila kematangan emosi rendah 

maka semakin rendah pula empatinya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian 
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terdahulu Nurlitasari & Rohmatun (2017) yang mengungkapkan bahwa 

kematangan emosi dengan empati mempunyai hubungan positif.  

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data regresi linier yang dilihat pada 

tabel anova diperoleh nilai (F) hitung sebesar 13.518 dengan Sig 0,00 (p< 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan signifikan antara pola asuh demokratis dan 

kematangan emosi dengan empati. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adibah 

& Nurwijani (2020) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara pola asuh demokratis dengan empati serta teori Katkovsky & Gorlow 

(1976) yang mengungkapkan bahwa ciri-ciri individu yang telah matang 

emosinya yaitu memiliki mandiri, mampu menerima kenyataan, mampu 

menyesuaikan diri, mampu memberikan tanggapan terhadap sesuatu secara cepat, 

perasaan aman, mampu berempati dan mampu menahan amarah. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel pola asuh demokratis dan 

kematangan emosi dilihat pada tabel model summary diperoleh nilai R Square 

sebesar 0,155 yang artinya besar pengaruh variabel pola asuh demokraatis dan 

kematangan emosi dalam mempengaruhi empati sebesar 15,5%, dengan rincian  

pola asuh demokratis sebesar 5,2 % dan variabel kematangan emosi dalam 

mempengaruhi empati sebesar 10,3 % sedangkan 84,5% dipengaruhi oleh variabel 

yang lain. Hal tersebut sesuai dengan faktor yang dapat mempengaruhi empati 

diantaranya sosialisasi, mood and feeling, situasi dan tempat, komunikasi dan 

bahasa, proses belajar dan identifikasi (Hoffman, 2000); kematangan emosi 

(Bhattacharjee, 2016); dan pola asuh demokratis (Wagers & Kiel, 2019). 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa variabel empati memiliki RE > RH dengan hasil rerata empirik (RE) 

sebesar 58,73 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 42 yang artinya mahasiswa UMS 

mempunyai empati yang tergolong tinggi, selain itu pola asuh demokratis orang 

tua mahasiswa UMS juga tergolong tinggi yang dilihat dari RE > RH dimana 

rerata empirik (RE) sebesar 139,82 dan rerata hipotetik sebesar 108, kemudian 

kematangan emosi mahasiswa UMS juga tergolong tinggi yang dilihat dari RE > 

RH dimana rerata empirik (RE) sebesar 35,5 dan rerata hipotetik sebesar 30. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UMS memiliki kepekaan yang 
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baik terhadap kondisi, pikiran, maupun perasaan orang lain dalam situasi tertentu. 

Kemudian hal tersebut juga menunjukan bahwa tingginya tingkat empati 

mahasiswa UMS dipengaruhi oleh tingginya pola asuh demokratis orang tua dan 

kematangan emosi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Guo & Feng (2017) 

mengungkapkan bahwa kehangatan emosional dari pola asuh orang tua dapat 

memprediksikan peningkatan empati anak di masa depan, sementara pola asuh 

orang tua yang lebih banyak penolakan dapat mengakibatkan menurunnya empati 

anak. Selain itu penelitian Goswami & Roy (2018) juga menambahkan bahwa 

kematangan emosi dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang berperilaku 

dan mengungkapkan pendapatnya, selain itu kematangan emosi juga berperan 

penting dalam mengembangkan rasa tanggung jawab serta kepekaan dengan 

individu lain. 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hipotesis mayor penulis diterima 

yaitu terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh demokratis dan 

kematangan emosi dengan empati. Kemudian hipotesis minor penulis juga 

diterima yaitu yang pertama terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola 

asuh demokratis dan empati, yang artinya ketika pola asuh demokratis tinggi 

maka tinggi pula empatinya, namun apabila pola asuh demokratis rendah maka 

empati juga rendah, yang kedua terdapat hubungan positif antara kematangan 

emosi dan empati, yang artinya jika kematangan emosi tinggi maka semakin 

tinggi pula empati seseorang, namun apabila kematangan emosi rendah maka 

semakin rendah pula empati seseorang.  

Berdasarkan hasil analisis data juga diperoleh bahwa kematangan emosi 

lebih berpengaruh kepada empati mahasiswa UMS dibandingkan dengan pola 

asuh demokratis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumbangan variabel 

bebas yang mempengaruhi variabel tergantung pada penelitian ini sebesar 15,5%, 

dengan rincian sumbangan variabel pola asuh demokratis sebesar 5,2 % dan 

sumbangan dari variabel kematangan emosi  sebesar 10,3 % sedangkan 84,5% 

dipengaruhi oleh variabel yang lain.  
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 

peneliti mengajukan beberapa saran diantaranya untuk mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta diharapkan dapat mempertahankan sikap empati 

dengan tetap berusaha memahami kondisi dan perasaan orang lain seperti 

contohnya berkenan untuk mendengarkan teman yang ingin bercerita, atau 

membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan.  

Bagi instansi tempat penelitian diharapkan untuk dapat mendorong 

mahasiswa agar dapat mengembangkan kemampuan empati dan kematangan 

emosinya seperti mengadakan seminar mengenai kematangan emosi yang dapat 

mempengaruhi empati mahasiswa. 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti menggunakan tema empati 

disarankan untuk mengkaji faktor lain yang bisa memberikan pengaruh lebih 

besar terhadap empati atau bisa juga dengan membandingkan beberapa kelompok 

variabel independen untuk menemukan keunikan dari masing-masing kelompok. 
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