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PENDAHULUAN 

 

Remaja merupakan masa transisi bagi seseorang individu untuk mencapai 

masa kedewasaan. Sikap maupun perilaku individu banyak berubah ketika 

seseorang dalam masa remaja (Hurlock, 2003). Perubahan perilaku yang 

dimaksud disini merupakan akibat penyesuaian diri dengan nilai-nilai  atau norma 

yang berlaku secara umum atau yang sering disebut dengan perilaku moral 

(Santrock, 2005). Salah satu perilaku moral remaja yang dirasa mulai mengalami 

penurunan yaitu sikap empati. Fenomena menurunnya sikap empati pada remaja 

ditemukan dalam penelitian Rosyida (2020) kepada siswa SMP Negeri 31 

Samarinda yang menunjukkan tingginya tingkat perundungan pada siswa kelas 

IX. Para siswa melakukan perundungan kepada temannya yang tidak berdaya 

dengan cara mengolok-olok mereka dengan menggunakan kata-kata kasar dan 

kotor. Perundungan dimungkinkan dilakukan oleh seseorang yang tingkat 

empatinya rendah. 

Menurut Yusuf (2012) mahasiswa merupakan individu berusia antara 18 

hingga 21 tahun  yang dapat dikategorikan pada tahap perkembangan remaja 

akhir.  Di masa tersebut penting bagi seorang mahasiswa untuk membangun rasa 

empati terhadap sesama, yang dapat ditunjukan dengan saling memahami satu 

sama lain. Nita (2019) juga menjelaskan bahwa kemampuan berempati sangat 

penting bagi mahasiswa karena dapat memotivasi seorang mahasiswa dapat 

membantu orang lain tanpa pamrih, membantu menemukan makna kehidupan, 

mengurangi sifat egois dan sombong, menjadi kunci sukses dalam bersosialisasi 

dan bergaul, mengembangkan kemampuan kontrol diri serta mendorong individu 

agar dapat melihat secara jernih suatu permasalahan. Berkaitan dengan pentingnya 

kemampuan empati bagi mahasiswa tersebut maka seharusnya mahasiswa dapat 

memiliki rasa empati, namun 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 
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kurang mempedulikan orang lain. Kondisi seperti ini merupakan perwujudan 

rendahnya tingkat empati pada mahasiswa. 

Fenomena tentang empati mahasiswa diungkapkan dalam penelitian 

Madina (2014). Sebanyak 56,86% dari 215 mahasiswa di Universitas Gorontalo 

memiliki tingkat empati yang sangat rendah. Penelitian Yusra, Marjo, & Tjalla 

(2015) terhadap  mahasiswa etnis suku jawa menunjukkan hasil bahwa sebanyak 

14 orang mahasiswa atau 18,67% memiliki tingkat empati dasar yang termasuk 

kategori tinggi, 50 orang mahasiswa atau 66,67% termasuk kategori sedang, dan 

11 orang mahasiswa atau 14,67% termasuk kategori rendah. Melihat fenomena 

empati yang terjadi pada mahasiswa saat ini, maka penting bagi seorang individu 

untuk mengembangkan sikap empatinya (Nita, 2019). 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 adalah sebuah keikutsertaan proses 

psikologis yang membuat individu mempunyai kepekaan yang lebih adaptif 

dengan kondisi orang lain dibandingkan dengan kondisinya sendiri. Baron & 

Branscombe (2012) juga menjelaskan empati adalah respon emosional yang 

berorientasi pada orang lain baik itu perasaan kasih sayang, simpati, maupun 

perhatian. Sedangkan menurut Taufik (2012) empati diartikan sebuah aktivitas 

yang dilakukan oleh individu untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain 

dalam kondisi tertentu tanpa kehilangan kontrol atas dirinya. Jadi, dapat 

disimpulkan empati merupakan sebuah proses memahami keadaan orang lain baik 

itu perasaan, pikiran maupun pengalaman dalam situasi tertentu yang berorientasi 

pada perasaan kasih sayang, simpati maupun perhatian tanpa kehilangan kontrol 

atas dirinya. 

Empati terdiri beberapa aspek antara lain yaitu : a) Kognitif, dalam aspek 

kognitif seorang individu dikatakan mempunyai rasa empati apabila dapat 
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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). Sedangkan menurut Davis (1980) 

empati terdiri dari empat dimensi diantaranya : a) Perspective taking, ialah suatu 

kecenderungan individu untuk menangkap sudut pandang orang lain secara 

spontan. Kecenderungan yang dimaksud disini merupakan persepsi pandangan 

psikologis orang lain. b) Fantasy, yaitu kemampuan individu untuk 

membayangkan dirinya dalam sebuah emosi maupun perilaku dari karakter atau 

tokoh fiksi. Sangat dimungkinkan empati dapat terjadi ketika individu melihat 

peristiwa yang sama persis dengan fantasinya. c) Emphatic concern, merupakan 

sebuah perasaan empati yang hanya ditujukan kepada kesulitan atau kesusahan 

orang lain. Dalam aspek ini terdapat sebuah perasaan hangat seorang individu 

dalam memahami orang lain. Sebuah kepedulian yang ditunjukan individu kepada 

orang lain juga dapat menunjukan tingkat kematangan emosi sebab individu yang 

memiliki kematangan emosi lebih memungkinkan untuk mengendalikan 

empatinya. d) Personal distress, yaitu sebuah respon emosional yang dapat 

membuat seseorang memiliki perasaan kurang nyaman ketika melihat 

ketidaknyamanan emosi yang dirasakan orang lain. 

Menurut Hoffman (2000) tinggi rendahnya empati seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : a) Sosialisasi, dengan adanya 

interaksi dengan orang lain dan lingkungannya individu dapat melihat dan 

memahami kondisi orang lain, serta merasakan emosi yang dirasakan orang lain. 

b) Mood and feeling, kondisi emosional yang terjadi karena interaksi individu 

dengan lingkungannya dapat mempengaruhi bagaimana tanggapan individu 

tersebut memahami perasaan orang lain. c) Situasi dan tempat, dalam sebuah 

kejadian yang mendukung individu memiliki empati yang lebih baik daripada 

situasi yang kurang mendukung, seperti contohnya ketika terjadi bencana alam. d) 

Proses belajar dan identifikasi, informasi yang sudah dipahami individu dari 
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kejadian di lingkungannya dalam situasi tertentu diharapkan bisa terulang kembali 

pada kejadian yang sama di masa depan. e) Komunikasi dan bahasa, kemampuan 

berempati seseorang dapat dipengaruhi jenis bahasa yang digunakan individu. 

Ketika individu saling berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda maka akan 

menjadi hambatan pada proses berempati. f) Pengasuhan, keluarga yang dipenuhi 

dengan kasih sayang akan membantu anak menumbuhkan empati dalam dirinya. 

Sedangkan menurut Taufik (2012) empati dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti : a) Gender, hasil penelitian menunjukan bahwa perempuan memiliki 

tingkat empati lebih tinggi, tetapi hanya pada situasi tertentu. Sedangkan laki – 

laki memiliki empati yang  didasarkan pada kegiatan bersama seperti contohnya 

olahraga karena laki – laki memiliki kecenderungan berinteraksi dalam kelompok 

yang lebih besar. b) Faktor kognitif, ketepatan empati sering dikaitkan dengan 

kecerdasan verbal (bahasa), individu yang mempunyai kecerdasan verbal lebih 

berempati secara akurat daripada individu yang kurang memiliki kecerdasan 

verbal. c) Faktor Sosial, interaksi yang dilakukan individu kepada orang lain dapat 

mempengaruhi tingkat empati. Semakin banyak dan sering interaksi yang 

dilakukan individu maka semakin besar kepekaannya terhadap perasaan orang 

lain.  

Menurut Jannah (2019) empati dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua. Pengasuhan orang tua dapat membentuk empati yang diinginkan dan dapat 

mempengaruhi moral anak dalam hal pembentukan karakter. Sejalan dengan hal 

tersebut Budianto, Mujidin, & Tentama (2019) menjelaskan pola asuh yang 

dilandasi rasa kasih sayang, saling menghargai dan disiplin yang kuat akan 

melahirkan anak-anak yang memiliki kepekaan yang tinggi dan 

bertantanggungjawab atas segala perbuatannya.  

Menurut Hurlock (2004) Pola asuh demokratis merupakan pengasuhan 

yang memiliki 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. Sedangkan menurut 

Tridhonanto & Agency (2014) pola asuh demokratis merupakan pengasuhan yang 

berorientasi pada pembentukan kepribadian anak melalui prioritas kepentingan 
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yang dapat menunjukan sikap rasional. Pendapat lain menjelaskan pola asuh 

demokratis adalah gaya pengasuhan orang tua yang dilakukan untuk menjaga dan 

menghormati kebebasan anak melalui pengawasan orang tua kepada anak dengan 

penuh pengertian (Gunarsa & Gunarsa, 1995). Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas maka diperoleh kesimpulan pola asuh demokratis merupakan pengasuhan 

yang berorientasi pada pendidikan penuh pengertian, penjelasan, dan penalaran 

namun tetap memberikan kebebasan kepada anak yang diharapkan dapat 

membentuk kepribadian yang rasional.  

Menurut Hurlock (2004) pola pengasuhan demokratis terdiri dari aspek 

seperti : Perspektif orang tua kepada anak, komunikasi, penerapan disiplin, 

pemenuhan kebutuhan anak. Sedangkan menurut Munandar (1999) aspek-aspek 

pola asuh demokratis terdiri dari : 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. 

Hurlock (dalam Adawiah, 2017) mengungkapkan pola asuh dipengaruhi 

oleh beberapa faktir antara lain : a) Kepribadian orang tua, pada umumnya setiap 

orang tua mempunyai perbedaan baik dalam hal tingkat intelegensi, energi, 

kesabaran, sikap maupun kematangan yang dapat  berpengaruh terhadap 

kemampuan orang tua ketika melakukan kewajiban sebagai orang tua dan 

mengatur sensifitas pemenuhan kebutuhan anaknya. b) Keyakinan, nilai dan 

tingkah laku orang tua dapat dipengaruhi oleh aturan yang dijadikan dasar orang 

tua dalam melakukan pengasuhan. c) Persamaan pola asuh orang tua, merupakan 

keberhasilan pengasuhan yang dirasakan dapat dilakukan dengan baik di masa 

lalu oleh orang tua mereka, akan digunakan kembali dalam mengasuh anak di 

masa sekarang. Namun apabila pengasuhan dari orang tua dinilai kurang sesuai 

maka orang tua akan menggunakan pola asuh lain.  

Selain pola asuh yang demokratis faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi empati yaitu kematangan emosi. Menurut Bhattacharjee (2016) 

Kematangan emosi memiliki peran penting dalam pertumbuhan individu terutama 

bagi seorang mahasiswa. Kematangan emosi memainkan peran utama dalam 
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membangun penyesuaian diri yang baik dengan keluarga, teman, masyarakat dan 

lingkungan budaya. Dengan adanya kematangan emosi seseorang individu 

menjadi lebih bisa memahami keadaan orang lain dan mengontrol emosinya 

sehingga terbentuk sebuah penyesuain diri yang lebih baik dengan orang lain. 

Kematangan emosi adalah 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). Sedangkan menurut Chaplin (2011) kematangan 

emosi  ialah suatu situasi dimana  seseorang mencapai tingkat kedewasaan 

emosional dan tidak lagi menunjukan perilaku kekanak-kanakan. Walgito (2010) 

juga menambahkan kematangan emosi merupakan penilaian individu yang lebih 

mendahulukan situasi kritis daripada secara emosional, serta berperilaku dengan 

berpikir sebelumnya tidak seperti anak-anak. Jadi kematangan emosi merupakan 

suatu keadaan yang dialami oleh individu dimana dalam bertingkah laku memiliki 

sebuah pertimbangan sebelum bertindak serta tidak memunculkan pola perilaku 

yang kekanak-kanakan.  

Menurut Casmini (2007) kematangan emosi terdiri dari beberapa dimensi 

antara lain : a) Sikap belajar, yaitu mampu terbuka dalam meningkatkan 

pengetahuan, kejujuran, serta motivasi diri dalam memahami makna untuk 

dirinya. b) Mempunyai rasa tanggung jawab, yaitu mampu menerima resiko 

dalam setiap mengambil keputusan untuk menanggung risikonya, serta mandiri 

dalam kehidupan sehari-hari. c) Mempunyai ketrampilan komunikasi yang efektif, 

yaitu mampu untuk mengungkapkan emosi, mempunyai kegiatan yang akan 

dilakukan, menyampaikan pendapat. d) Mempunyai ketrampilan menjalin 

hubungan sosial, yaitu dapat memahami kebutuhan orang lain dan 

mengekspresikan perasaannya. Sedangkan Wardani (2011) mengungkapkan 

kematangan emosi terdiri dari aspek : a) Realitas, yaitu melakukan sesuatu sesuai 

dengan kondisi, memahami dan memandang permasalahan dari berbagai sudut 

pandang. b) Memahami prioritas, yaitu mampu mempertimbangkan diantara 

beberapa hal yang perlu diputuskan, mengetahui sesuatu yang lebih penting, 

mendahulukan permasalahan yang lebih besar dan dapat menyelesaikan 



7 
 

 

 
 

permasalahan tersebut. c) Mengetahui tujuan ke depannya, yaitu mampu 

mengendalikan keinginan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat di masa 

depan. d) Menerima tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban, yaitu mampu 

menunjukan sikap optimis dalam menjalankan tugas, serta mampu melaksanakan 

aturan yang telah disepakati. e) Menerima kegagalan, menjadikan kegagalan 

sebagai pembelajaran dan bersikap dewasa dalam menyikapi segala kemungkinan 

yang masih abstrak. f) Hubungan emosional, yaitu menghargai kepentingan orang 

lain; g) Bertahap dalam memberikan respon, dapat mengendalikan diri disaat 

mengalami tekanan. Hurlock (2003) mengungkapkan kematangan emosi terdiri 

dari aspek : 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 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.   

Dalam proses pembentukan emosi terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi seseorang individu untuk mencapai kematangan emosi, 

diantaranya : a) Perubahan Fisik, yaitu perubahan yang meliputi pertumbuhan 

yang dapat diamati seperti pada postur tubuh. b) Perubahan hubungan dengan 

orang tua. pengasuhan yang  orang tua terapkan dapat memberikan ketegangan 

yang dapat mempengaruhi perkembangan mental anak termasuk pada 

perkembangan emosi. c) Perubahan relasi dengan teman sebaya, pada umumnya 

usia 17-18 tahun individu mulai timbul perasaan suka dengan teman lawan jenis. 

Hal tersebut wajar terjadi, namun ada juga kemungkinan timbul konflik. d) 

Perubahan pandangan, persepsi yang berasal dari lingkungan luar dapat 

menimbulkan konflik karena sikap yang ditunjukan oleh dunia luar kepada 

seseorang individu tidak menentu, selain itu dunia luar mempunyai nilai yang 

berbeda bagi setiap individu. e) Perubahan hubungan dengan sekolah, 
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ketidaksesuaian nilai-nilai yang sering dialami individu di sekolah akan 

menimbulkan idealisme untuk mengubah lingkungannya (Soeparwoto, 2004) 

Menurut Nurlitasari & Rohmatun (2017) Selain faktor 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. Hal tersebut di dukung hasil penelitian 

Nurlitasari & Rohmatun (2017) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara kematangan emosi dengan empati, yang artinya semakin tinggi 

kematangan emosi maka semakin tinggi pula rasa empati. 

Melihat pentingnya empati bagi remaja, maka orang tua perlu menerapkan 

pola asuh yang tepat agar kemampuan empati anak dimasa remaja dapat 

berkembang secara optimal. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Kol (2016) 

diungkapkan bahwa perilaku anak dimasa depan dapat dipengaruhi oleh pola asuh 

orang tua, selain itu dengan pola asuh yang tepat anak juga akan tumbuh dengan 

sehat serta dapat mengembangkan struktur kepribadian yang positif. Hubungan 

emosional orang tua dan anak secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

kebutuhan anak terkait kepuasaan dan ekspresi emosionalnya. Menurut sebuah 

studi yang dilakukan oleh Guo & Feng (2017) ditemukan 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. Berkaitan dengan hal tersebut 

hasil penelitian Wagers & Kiel (2019) mengungkapkan orang tua yang 

menggunakan pola asuh demokratis lebih cenderung mempunyai sikap hangat, 

responsif, dan suportif dalam memberikan contoh perilaku empati serta 

memberikan kasih sayang. Penelitian Abdullah & Salim (2020) juga 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. 
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Hal lain yang dirasa penting bagi remaja untuk mengembangkan rasa 

empatinya yaitu kematangan emosi. Menurut studi yang dilakukan oleh Goswami 

& Roy (2018) diungkapkan 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. Hasil penelitian Nurlitasari 

& Rohmatun (2017) juga mengungkapkan bahwa ada hubungan positif antara 

kematangan emosi dengan empati, yang artinya semakin matang emosi seseorang 

maka semakin tinggi pula rasa empatinya. 

Penelitian penulis sama dengan penelitian Budianto et al., (2019) yaitu 

dalam hal variabel dependennya sama sama menggunakan variabel empati dan 

variabel independennya sama sama menggunakan pola asuh demokratis. Namun 

ada satu variabel independen dan tingkat pendidikan subjek penelitian berbeda. 

Budianto et al., (2019) menggunakan religiusitas sebagai salah satu variabel 

bebas, sedangkan penulis menggunkan variabel kematangan emosi sebagai salah 

satu variabel bebasnya. Demikian pula pada tingkat pendidikan subjek penelitian  

berbeda, penelitian Budianto dilakukan pada subjek dengan tingkat pendidikan 

SMP (pelajar), sedangkan penulis menggunakan subjek dengan tingkat 

pendidikan Perguruan Tinggi (mahasiswa). Selain itu penelitian penulis juga sama 

dengan penelitian Nurlitasari & Rohmatun (2017) yaitu dalam hal variabel 

dependen dan independennya sama sama menggunakan variabel empati dan 

kematangan emosi. Namun jumlah variabel bebas dan karakteristik subjek 

berbeda. Nurlitasari & Rohmatun (2017) hanya menggunakan satu variabel 

independen yaitu kematangan emosi, sedangkan penulis menggunakan dua 

variabel independen yaitu kematangan emosi dan pola asuh demokratis. Demikian 

pula pada karakteristik subjek berbeda, penelitian Nurlitasari & Rohmatun 

dilakukan pada subjek dengan karakteristik mahasiswa pendaki gunung, 

sedangkan penulis menggunakan subjek mahasiswa aktif Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “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 peneliti yaitu “Ada hubungan positif antara pola 

asuh demokratis dengan empati”, “Ada hubungan positif antara kematangan 

emosi dengan empati”, dan “Ada hubungan antara pola asuh demokratis dan 

kematangan emosi dengan empati”.  

  




