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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I menguraikan tentang latar belakang penelitian yang berisi fenomena dan 

fakta permasalahan-permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan empati 

peserta didik, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

baik secara teoritis maupun praktis dan struktur organisasi skripsi. 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Empati merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena 

kemampuan empati akan mempengaruhi terhadap kecakapan sosial seseorang. 

Seperti yang dikemukakan oleh Martin (2003, hlm.22) bahwa empati merupakan 

dasar dari semua kecakapan-kecakapan sosial. Individu yang memiliki 

kemampuan empati dapat menguasai kecakapan sosial yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga individu tersebut akan lebih memiliki interaksi 

sosial yang baik dan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya.  

Empati juga memainkan peran penting dalam kesehatan sosial-emosional dan 

kesejahteraan seseorang (Cassels, et.al, 2010, hlm.309). Kemampuan untuk 

memahami apa yang orang lain rasakan dan tepat berbagi keadaan emosional 

memungkinkan kita untuk bereaksi dengan baik terhadap situasi sosial. Tingginya 

tingkat empati dapat menimbulkan hasil positif, seperti mengelola emosi dan 

hubungan dengan teman sebaya yang lebih baik. Goleman (1999, hlm.136) juga 

mengungkapkan bahwa keharmonisan sosial berawal dari setiap hubungan yang 

menunjukkan akar kepedulian. Kepedulian seseorang berasal dari penyesuaian 

emosional dan dari kemampuan untuk berempati. Kemampuan empati inilah yang 

akan mendorong kemampuan seseorang untuk melihat permasalahan dengan 

menempatkan objektivitas dalam memecahkan masalah. 

Empati merupakan salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan 

karena empati dapat mendorong perilaku yang positif dalam kehidupan sosial. 

Pentingnya empati juga dijelaskan oleh Hoffman  (Goleman, 2000, hlm. 147) 

yang menyebutkan bahwa akar moralitas ada dalam empati.  Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa kehidupan yang bermoral pada remaja akan terbentuk jika 
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remaja memiliki empati. Menurut Goleman (1999, hlm. 148) pada usia remaja, 

seseorang telah mampu memahami kesulitan dibalik situasi yang tampak dan 

menyadari bahwa situasi atau status seseorang dalam kehidupan dapat menjadi 

sumber beban stress. Pemahaman remaja tersebut akan mendorong keyakinan 

moralnya, sehingga memiliki kemauan untuk meringankan kesulitan orang yang 

tidak beruntung dan diperlakukan secara tidak adil. Berdasarkan pernyataan 

tersebut remaja yang memiliki empati cenderung menunjukkan sikap yang sesuai 

dengan norma-norma dan aturan yang ada di lingkungan sekitarnya, contoh sikap 

yang ditunjukkan diantaranya memiliki hasrat untuk bersikap bijaksana, sopan, 

melihat dunia sebagaimana orang lain melihatnya dan bertindak berdasarkan 

pengetahuan tersebut dengan kelembutan hati. Ketika ia bersikap, berbicara 

terhadap orang lain senantiasa mempertimbangkan perasaan/emosi orang yang 

dihadapi dengan cara memperhatikan nada bicara, gerak-gerik, dan ekspresi wajah 

orang yang sedang dihadapi. 

Setiap individu memiliki dasar kemampuan empati, namun terdapat 

perbedaan pada tingkat kedalaman dan cara mengaktualisasikannya. Menurut 

Santrock (2007, hlm.317) pada masa remaja, idealnya telah mampu menunjukkan 

respon dengan empati, namun tidak setiap orang mampu melakukannya. Hogan 

(1984) mengungkapkan bahwa remaja dengan kemampuan empati yang tinggi 

memiliki kemampuan berperan imajinatif, menyadari pengaruh terhadap orang 

lain, mempunyai rasa pengertian sosial, memiliki rasa pengertian dan kasih 

sayang terhadap sesama, mampu berinisiatif membantu orang lain baik yang 

dikenal maupun yang tidak mereka kenali dan selanjutnya meningkatkan motivasi 

untuk memberikan pertolongan.  

Sedangkan remaja yang kurang memiliki empati akan mengarah pada 

perilaku antisosial (Santrock, 2007, hlm.317). Perilaku antisosial merupakan 

gangguan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial yang ditunjukkan dengan 

perilaku melanggar norma atau aturan dalam dalam kelompoknya. Kurangnya 

empati akan memunculkan kehidupan yang kejam dan keras. Beberapa remaja 

yang melakukan tindakan kekerasan menunjukkan bahwa remaja tersebut kurang 

mampu memahami penderitaan orang lain, contohnya kasus kekerasan yang saat 

marak dilakukan oleh remaja, kenakalan remaja, tindakan agresi, bullying baik 
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fisik maupun verbal (mengejek, mengumpat, menghina, dan sebagainya). 

Terjadinya kasus kekerasan dan kenakalan remaja seperti bullying merupakan 

bukti kurangnya rasa empati remaja.  

Fenomena kekerasan dan kenakalan yang dilakukan oleh remaja semakin 

meningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat setiap 

tahunnnya kekerasan antar pelakar terus meningkat. Pada tahun 2012 terjadi 147 

kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, sementara pada tahun 2013 

angkanya meningkat yakni sebanyak 255 kasus (Okezone.com, 14 Oktober 2014). 

Adapun contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh empat pelajar SMP di 

Depok, Jawa Barat yang menganiaya pelajar SMK hingga tewas (viva.co.id, 7 

November 2014). Hal tersebut menunjukkan terdapatnya kecenderungan empati 

emapati yang rendah pada remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian Andayani (2012)  menunjukkan dari 62% peserta 

didik SMP di Surakarta pernah menjadi korban bullying dengan frekuensi 

sekali/lebih dalam sehari 52%, sekali/lebih dalam seminggu 31%, sekali/lebih 

dalam sebulan 17%. Rachmah, D.N (2014 hlm.57) menunjukkan bahwa salah satu 

karakteristik pelaku bullying adalah memiliki kemampuan empati yang rendah. 

Kurang empati akan menyebabkan seseorang kurang mampu merasakan emosi 

orang lain sehingga individu tersebut kurang memiliki kemampuan untuk 

merespon tekanan dan ketidaknyamanan orang lain serta kurang dapat 

menghubungkan perilaku antisosial yang dilakukannya dengan reaksi emosi orang 

lain. 

Studi pendahuluan yang dilakukan dengan observasi terhadap peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang menunjukkan beberapa sikap yang 

mengindikasikan peserta didik tersebut kurang memiliki empati. Salah satu 

contohnya adalah terdapatnya kasus kenakalan remaja seperti bullying yang 

dilakukan baik secara verbal (menghina dan mengejek kekurangan temannya, 

mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain) maupun non verbal 

(memukul, menendang, dsb), kurang menghargai guru maupun orang lain, dan 

adanya peserta didik yang kurang peduli terhadap kondisi temannya pada saat 

tidak sekolah beberapa kali tanpa keterangan.  
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Keadaan tersebut di atas didukung dengan hasil penyebaran angket yang  

menunjukkan bahwa perkembangan empati peserta didik kelas VIII SMPN 1 

Lembang Tahun Ajaran 2015/2016 secara umum berada pada kategori sedang. 

Skor median empati yang di dapat adalah 139. Artinya pada umumnya peserta 

didik telah memiliki kecenderungan untuk berempati terhadap orang lain namun 

masih belum optimal, peserta didik terkadang masih kurang dapat merasakan 

perasaan orang lain, cenderung bingung dan ragu untuk memahami pikiran orang 

lain, terkadang kurang mampu dalam mengelola emosi, kurang dapat 

memposisikan diri berdasarkan sudut pandang orang lain, kurang memiliki 

kepedulian terhadap orang lain dan kurang memiliki keinginan untuk terlibat dan 

membantu kesulitan orang lain. Dari 319 peserta didik terdapat sebanyak  39,8 % 

(127 orang) yang berada pada kategori tinggi, sebanyak 47,6 % (152 orang) 

peserta didik berada pada kategori sedang dan peserta didik yang termasuk dalam  

kategori empati rendah yaitu sebesar 12,5 % (40 orang). Hal tersebut menujukkan 

bahwa masih terdapat peserta didik yang memiliki empati yang rendah.  

Meskipun pencapaian kemampuan empati peserta didik kelas VIII  SMPN 1 

Lembang Tahun Ajaran 2015/2016 berada pada kategori sedang dan masih 

terdapat peserta didik yang masih berada pada kategori rendah, hal tersebut harus 

dimaknai secara potensial, bahwa empati peserta didik masih dapat dikembangkan 

melalui dukungan lingkungan peserta didik. Seperti yang dikemukan oleh Taufik 

(2012, hlm. 89) bahwa empati dapat diperoleh melalui proses belajar. Remaja 

sebagai individu yang sedang berada dalam proses berkembang ke arah 

kematangan memerlukan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan empati 

agar remaja terhindar dari perilaku merugikan orang lain dan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Meskipun secara tidak langsung 

anak telah mempelajari empati dalam kehidupannya, namun orang tua dan guru 

tetap harus menanamkannya secara sadar kepada anak-anak, karena tingkat 

pemahaman seseorang akan apa yang sedang pelajarinyaa sangat ditentukan oleh 

kemampuan  pemahaman masing-masing individu (Taufik, 2012, hlm.91). 

Penanaman empati sebagai inti dari pendidikan moral atau budi pekerti akan 

mampu menyentuh perkembangan perilaku peserta didik secara mendasar 

(Haryani, 2013, hlm. 3). Kemampuan empati merupakan suatu kebutuhan peserta 
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didik. Hal ini sejalan dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik SMP 

yaitu kompetensi landasan perilaku etis, kesadaran tanggung jawab sosial dan 

kematangan hubungan dengan teman sebaya.  

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan, memiliki peran penting 

dalam upaya penanaman dan pengembangan empati peserta didik, terutama dalam 

ranah bimbingan dan konseling. Dalam  bimbingan dan konseling yang 

komprehensif peserta didik diharapkan memperoleh keterampilan yang penting 

dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang memiliki aneka budaya 

(Ahman dalam Supriatna, 2011, hlm.36). Sebagaimana salah satu tujuan 

bimbingan dan konseling menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008; 198) 

adalah peserta didik diharapkan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan 

lingkuangannya dan memiliki kemampuan dalam berinteraksi sosial dan bersikap 

respek terhadap orang lain dan menghormati atau menghargai orang lain.  

Berdasarkan beberapa literatur, terdapat beberapa teknik dalam bidang 

bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

empati di antaranya dengan menggunakan teknik sosiodrama (Ferawati H, 2013), 

melalui cerita bertema moral (Muchlis, M, dkk, 2012), serta mempertontonkan 

rekaman video juga terbukti mampu meningkatkan empati seseorang (Cohen, 

et.al, 2012). 

Salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling yang dirasa tepat dalam 

memberikan bantuan untuk mengembangkan empati peserta didik adalah dengan 

teknik symbolic modeling. Teknik symbolic modeling merupakan salah satu jenis 

teknik modeling dalam pendekatan konseling behavioral. Melalui teknik symbolic 

modeling peserta didik mengamati perilaku model yang disajikan melalui bahan-

bahan tertulis, audio, video, film atau gambar. Menurut Santrock (2003, hlm.53) 

sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui 

pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang 

menjadi model. Bandura (Yusuf, 2000, hlm.190) telah merancang tiga dampak 

utama dari pengamatan terhadap tingkah laku individu yang dijadikan model yaitu 

1) remaja memperoleh respon-respon baru, ketika dia berfungsi sebagai 

pengamat; 2) pengamatan terhadap tingkah laku model memperkuat atau 
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memperlemah respon-respon yang tidak diharapkan; dan 3) mengamati tingkah 

laku yang lain dapat mendorong remaja untuk melakukan kegiatan yang sama. 

Teknik Symbolic modeling merupakan sarana yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik 

dalam meniru model yang dijadikan contoh dengan berbagai reaksi emosional, 

terhadap stimulasi sosial lainnya dalam rangka mengasah keterampilan kognitif 

dan sosial peserta didik untuk perbaikan perilaku (Nadratushalihah, K.R., 2013). 

Baron & Byrne (2005, hlm.111) mengungkapkan bahwa empati meliputi 

komponen afektif maupun kognitif. Secara afektif orang yang berempati 

merasakan apa yang orang lain rasakan dan secara kognitif, orang yang berempati 

memahami apa yang orang lain rasakan.  

Merujuk pada permasalahan kurangnya empati pada peserta didik SMP, maka 

penting diadakan penelitian lanjutan mengenai upaya pelaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengembangkan empati peserta didik SMP. Oleh 

karena itu penelitian ini berfokus pada efektivitas teknik symbolic modeling untuk 

pengembangan empati peserta ddik kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 

2015/2016. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa 

permasalahan kurangnya empati pada peserta didik akan menimbulkan perilaku 

antisosial dan berdampak pada keharmonisan kehidupan sosial. Para peneliti 

menemukan bahwa treatment-treatment yang diarahkan kepada pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan empati. Penelitian pada anak-anak menemukan 

bahwa ekspresi-ekspresi empati yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-

anaknya dapat menjadi model atau sarana bagi anak-anak untuk meningkatkan 

empati. Kremer &Dietzen dan Kohn (dalam Taufik, 2012, hlm.90) 

mengemukakan bahwa ketika guru menanamkan nilai-nilai empati kepada murid-

muridnya, para murid lebih suka mengadopsi nilai-nilai empati itu dengan cara 

mencontoh perilaku sang guru dan menerapkan nilai-nilai empati yang diajarkan. 

Selanjutnya Haynes & Every (dalam Taufik, 2012, hlm.90) menunjukkan bahwa 
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pelatihan tentang nilai-nilai empati dapat digunakan untuk mengasah perasaan, 

pemahaman dan perilaku empati. 

Lebih lanjut Baron & Byrne (2005, hlm.114) berpendapat pengalaman 

spesifik yang dapat meningkatkan perkembangan empati diantaranya kehangatan 

ibu dan pesan yang jelas dan tegas dari orang tua yang menekankan bagaimana 

pengaruh tingkah laku yang menyakitkan terhadap orang lain. Azar (dalam Baron 

& Byrne, 2005, hlm.114) mengemukakan bahwa rasa empati anak ditingkatkan 

ketika orang tua dapat mendiskusikan emosi-emosi, tetapi penghambat utama 

perkembangan empati adalah penggunaan rasa marah oleh orang tua sebagai cara 

mengontrol anak-anaknya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa empati bukan hanya diturunkan secara 

genetis melainkan dapat dipelajari dari kehidupan di dalam lingkungan. Bahkan 

Davis, Luce dan Kraus (dalam Baron & Byrne, 2005, hlm. 113) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor genetis berkontribusi pada sekitar sepertiga dari faktor-faktor 

yang menjelaskan adanya perbedaan empati afektif di antara orang-orang dan 

mengasumsikan bahwa faktor-faktor eksternal menjelaskan adanya perbedaan 

dalam empati kognitif dan mempengaruhi dua per tiga perbedaan empati afektif. 

Untuk mengembangkan empati pada peserta didik diperlukan kemampuan 

untuk pemahaman secara kognitif yang dapat ditempuh melalui proses belajar. 

Kemampuan kognitif siswa SMP menurut Piaget (Haryani, 2013, hlm. 20) berada 

dalam periode operasional formal (usia 12-15 tahun). Periode ini ditandai dengan 

kemampuan untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak lagi 

terkait oleh objek-objek yang bersifat konkrit. Remaja telah mampu merekayasa 

menjadi seakan-akan benar-benar terjadi, terhadap berbagai situasi atau peristiwa 

yang murni masih berupa kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau proporsi-

proporsi abstrak, dan mencoba bernalar secara logis terhadapnya (Santrock, 2012, 

hlm.423). Pada tahap ini individu telah memiliki kemampuan menganalisis, 

kemampuan mengembangkan proporsi dan menarik generalisasi serta inferensi 

dari berbagai kategori objek yang beragam, dapat menggunakan simbol untuk 

menyimbol dan dapat mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan 

tantangan di masa depan dan membuat rencana untuk masa depan (Papalia, D.E, 

2012, hlm.555). Papalia, Old & Feldman (Dalam Astarini, 2013, hlm.9) juga 
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mengungkapkan bahwa pada masa ini remaja menjadi lebih dapat melakukan 

penyerapan perspektif sosial, mulai mampu untuk memahami sudut pandang 

orang lain serta level pengetahuan dan kemampuan berbicara menjadi seimbang 

dengan kedua hal tersebut. 

Terkait dengan penggunaan teknik symbolic modeling untuk mengembangkan 

empati peserta didik SMP dipandang sebagai teknik yang tepat, mengingat Pada 

masa usia SMP, peserta didik masih mempunyai ketertarikan yang besar untuk 

visualisasi gambar, misalnya dengan tampilan video sedemikian rupa untuk 

menarik minat peserta didik. Selain itu, melalui teknik symbolic modeling ini 

peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis perilaku model yang 

diharapkan dan peserta didik dapat mencontoh dan mengubah perilaku sesuai 

dengan perilaku diharapkan dalam lingkungan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana efektivitas teknik symbolic modeling untuk pengembangan empati 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang Tahun Ajaran 2014/2015?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji efektivitas teknik symbolic 

modeling untuk mengembangkan empati peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Lembang Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan yang 

bearti bagi pengembangan teori-teori dalam bidang bimbingan dan konseling 

mengenai peningkatan empati peserta didik dan memperkaya kajian penelitian 

tentang teknik symbolic modeling dalam bidang bimbingan dan konseling. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Bagi guru bimbingan dan konseling, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu referensi untuk proses pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah dalam mengembangkan empati peserta didik. Selain itu hasil 
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penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan menggunakan 

teknik symbolic modeling. 

 Adapun manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi atau bahan kajian dalam pengembangan penelitian yang berkaitan 

dengan pengembangan empati peserta didik. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

1.5.1 Bab I Pendahuluan.  

 Bab I berisi tentang latar belakang penelitian yang menguraikan tentang 

fenomena-fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

 

1.5.2 Bab II Kajian Pustaka 

Bab II yaitu kajian pustaka yang menguraikan hal-hal tentang konsep dan 

teori tentang empati dan teknik symbolic modeling, penelitian terdahulu yang 

relevan dengan peningkatan empati serta posisi teoretis peneliti yang berkenaan 

dengan masalah yang diteliti.  

 

1.5.3 Bab III Metode Penelitian 

 Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan rancangan alur penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini berisi tentang deskripsi mengenai lokasi 

penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

rancangan intervensi, prosedur penelitian dan langkah-langkah dalam 

menganalisis data. 

 

1.5.4 Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dicapai. Bab ini 

berisi tentang temuan penelitian yang berdasarkan pada hasil pengolahan dan 

analisis data tentang efektivitas teknik symbolic modeling untuk 

mengembangkan empati peserta didik dan berisi tentang pembahasan atas 

temuan hasil penelitian tersebut. 
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1.5.5 Bab V Kesimpulan dan rekomendasi 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan  juga 

berisi rekomendasi yang mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan 

dari hasil penelitian tersebut, rekomendasi ini ditujukan kepada guru bimbingan 

dan konseling dan kepada peneliti selanjutnya  


