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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Masa remaja sering disebut dengan masa rollercoaster dimana terjadi 

perubahan yang fluktuatif, karena remaja merupakan masa transisi atau peralihan 

antara perubahan ego anak menuju ego dewasa (Hurlock, thn. 2004, hlm. 206). 

Sejalan dengan pernyataan Hurlock banyak perubahan yang terjadi pada masa remaja 

yakni meliputi perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial bukan 

hanya itu perubahan pada remaja terjadi pula pada aspek emosinal (Santrock, thn. 

2007, hlm. 206). Maka dari itu timbul banyak permasalahan pada masa remaja 

sebagai salah satu bentuk adaptasi diri dengan perubahan yang terjadi. Permasalahan 

yang timbul pada remaja sangat beragam salah satunya adalah adaptasi sosial remaja, 

kehidupan sosial remaja menuntut banyak hal pada remaja yang terkadang bertolak 

belakang dengan keinginan remaja itu sendiri bahkan remaja terkadang mengalami 

penolakan dari teman sebaya (Yusuf, thn. 2011, hlm. 96). Mendukung pernyataan 

dari Yusuf, Anwar (2005) menemukan  pada masa remaja sering terjadi konflik antar 

teman sebaya, berdasarkan survey yang dilakukan ditemukan sebanyak 81% atau 

sebanyak 141 remaja pernah mengalami konflik dengan teman sebaya. Kendala 

dalam perkembangan sosial remaja menjadi sentral permasalahan penyesuaian diri 

pada remaja, sehingga urgensi pengembangan penyesuaian sosial remaja menjadi 

sebuah topik yang harus dibahas sebagai usaha mengembangkan pribadi remaja yang 

baik.  

Berdasarkan kondisi yang dialami pada masa remaja, maka diperlukan sikap 

empati pada diri remaja agar terbentuk suatu pemahaman interpersonal. Empati 

sebagai salah satu elemen kematangan emosional berperan sebagai “sound 

management of relations is an element of Emotional Intelligence. It is actually the 

ability to handle our emotions and our relations in a way that leads to harmonious 

coexistence” (Ioannidou & Konstantikaki, 2008). Maka dari itu empati sebagai salah 
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satu elemen kematangan emosial diperlukan sebagai atribut wajib bagi remaja dalam 

membantu menghadapi permasalahan penyesuasian sosial yang efektif, remaja yang 

empati dituntun untuk memahami individu lain (teman—peer group) sehingga  

menjadi harmonis dalam kehidupan sosial. 

Remaja yang memiliki sikap empati yang baik tentu menjadi modal dalam 

beradaptasi dengan lingkungan sosial dan terhindar dari konflik interpersonal, 

karakteristik remaja yang memiliki sikap empati akan tercermin dalam perilaku di 

masyarakat seperti perilaku altruis atau perilaku menolong orang lain (Andromeda & 

Nanik, 2014), karena remaja yang memiliki sikap empati akan merasakan 

keprihatinan, kecemasan, atau kekhawatiran individu lain dan akan berusaha untuk 

memberikan pertolongan kepada individu. Karakteristik selanjutnya dari remaja yang 

memiliki sikap empati yang baik adalah mampu menunjukan ketegasan dalam 

berperilaku, selalu mempertimbangkan pendapat orang lain, dan sosok pemimpin 

yang bijak (Garaigordobil, 2009). Berdasarkan karakteristik sikap empati maka 

terhindar dari konflik teman sebaya merupakan konsekuensi logis dari sikap empati 

remaja yang baik. 

Perkembangan sikap empati pada remaja memiliki banyak tantangan yang 

dapat membuat sikap empati tidak berkembangkan bahkan mengalami penurunan, 

salah satu bentuk kemerosotan sikap empati remaja adalah muncul sikap egosentris 

(Rahman, 2010), sikap egosentris adalah sikap yang mementingkan diri sendiri 

dimana individu hanya melihat melalui perspektif diri sendiri dan tidak membuka diri 

untuk menerima perspektif individu lain. Adapun perilaku bullying seperti menggoda 

(Teasing). Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif, menggoda 

merupakan serangan mental terhadap individu lain dalam bentuk verbal (kata-kata 

ejekan atau cemoohan) yang menimbulkan ketidaknyamanan (Kusumasari, 2015). 

Persentase sikap egosentris pada siswa dianggap masih menjadi problema, dimana 

hanya 14 dari 88 orang (16%) yang memiliki sikap egosentris rendah, dan sisanya 

terbagi menjadi 67 orang berada pada kategori sedang (76%) dan 7 orang  berada 
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pada kategori tinggi (8%) (Rahman, 2010). Berdasarkan konsep sikap egosentris 

menggambarkan tidak empati dari individu, sehingga melihat persentasi sikap 

egosentris remaja dapat disimpulkan  kebanyakan remaja masih belum 

menggambarkan sikap atau kemampuan berempati dalam kehidupan sosial. Bukti 

faktual mengenai remaja yang belum mampu memiliki sikap dan kemampuan empati 

adalah dari perilaku bullying yang dilakukan. Bagaimanapun sikap dan kemampuan 

empati sangat berpengaruh dalam fluktuasi perilaku bullying remaja “Bullying was 

negatively linked to affective empathy” (Caravita & Paola, 2008). Menurut survei 

pada tahun 2015 yang dilakukan UNICEF, sebesar 40% anak mengalami bullying di 

Sekolah, bullying di Sekolah menggambarkan empati masih belum tumbuh di 

lingkungan Sekolah. Perilaku agresif seperti bullying sangat sering dilakukan dalam 

bentuk kekerasan fisik, tercatat sebesar 60,8% atau sebanyak 152 dari 250 peserta 

didik remaja mengalami bullying secara fisik, belum lagi kekerasan yang dilakukan 

oleh remaja dalam bentuk verbal yakni sebesar 73,6% atau sebanyak 184 dari 250 

peserta didik remaja (Kusumaningsih, 2015). 

Kemampuan atau sikap untuk dapat memahami perasaan orang lain atau 

dikenal dengan istilah empati merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap 

individu dan dapat dikembangkan “empathy is a common human quality, potentially 

developed and improved by training” (Cooper, thn. 2011, hlm. 11). Sikap atau 

kemampuan berempati mesti dimiliki oleh remaja sebagai salah satu modal dalam 

penyesuaian sosial di lingkungan. Pengembangan sikap atau kemampuan empati pada 

remaja dapat dilakukan dengan berbagai macam program latihan untuk 

mengembangkan sikap atau kemampuan empati seperti yang dilakukan oleh 

Sakofsky, program latihan empati didapat hasil perubahan sikap atau kemampuan 

empati pada siswa sekolah menengah yakni lima dari empat belas siswa salah 

menjawab mengenai definisi empati pada pretest namun terjadi peningkatan yakni 

dua belas siswa mampu mengidentifikasi definisi empati secara benar, lalu terdapat 

perubahan sikap dari siswa yakni kepedulian kepada teman sekelas setelah dilakukan 

intervensi (Sakofsky, thn. 2009, hlm. 37). Latihan pengembangan sikap atau 
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kemampuan empati tidak hanya dilakukan dengan program latihan tertentu namun 

dapat berasal dari lingkungan keluarga atau pendidikan keluarga. Peran pola asuh 

orang tua baik di keluarga memberikan dampak positif dalam pengembangan sikap 

atau kemampuan empati pada remaja, peran ibu dan ayah dalam mengembangkan 

kemampuan empati remaja berpengaruh pada dimensi empati yang berbeda yakni ibu 

berpengaruh pada perkembangan empati emosional (perhatian empati) sedangkan 

ayah berpengaruh pada perkembangan kemampuan empati kognitif (perkembangan 

perspektif) (Miklikowska & Bart, 2011). Cara empati berkembang pada remaja dan 

fungsi penting dari empati sebagai modal bagi remaja untuk dapat beradaptasi dalam 

lingkungan sosial, menjadi alasan sikap empati harus diteliti lebih detail dalam ruang 

lingkup yang berbeda. 

 Perkembangan sikap empati pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti faktor komunikasi keluarga dan kematangan emosi remaja itu sendiri 

(Yuniarti, 2009; Artha & Supriyadi, 2013), bahkan jauh dari pada itu komunikasi dari 

ayah dan ibu memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan empati remaja 

(Miklikowska & Bart, 2011). Keluarga sebagai salah satu faktor yang muncul sebagai 

pengaruh lingkungan yang pertama dirasakan oleh individu (remaja), tentu 

memberikan kontribusi tersendiri dalam pembentukan karakter remaja (Karina, dkk, 

2013). “Adlerians view most human problems as social in nature, they emphasize 

relationships within the family as our earliest and, perhaps, our most influential 

social system” (Corey, thn. 2009, hlm. 103). Berdasarkan pernyataan Adler, terlihat  

keluarga sebagai pengaruh awal yang diberikan kepada remaja yang terintegrasi 

dalam sistem sosial remaja. Peran dan perlakuan orang tua terhadap anak menurut 

Adler terkadang sangat dipengaruhi oleh urutan kelahiran anak (birth order). 

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukan perbedaan karakteristik yang dimiliki 

remaja berdasarkan urutan kelahiran, seperti perbedaan konsep diri pada setiap urutan 

kelahiran yakni sebanyak 75,9% anak tunggal berada pada kategori sedang, sebanyak 

81,5% anak sulung berada pada kategori tinggi, lalu sebanyak 61,5% anak tengah 

berada pada kategori tinggi, dan sebanyak 73,1% anak bungsu berada pada kategori 
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tinggi (Setyapramesti, 2016). Perbedaan sikap remaja berdasarkan urutan kelahiran 

muncul pula dalam hubungan atau interaksi dengan teman “Firstborns described 

themselves as more intimate with friends than with siblings. They also said they had 

more intimacy with same-sex siblings than to opposite-sex siblings... Secondborns 

had higher levels of intimacy with friends than with their siblings...” (Gustafson, 

2010). Bahkan urutan kelahiran berhubungan signifikan dengan kecerdasan atau 

kematangan emosional pada remaja (Wulanningrum & Irdawati, 2011). Apabila 

kecerdasan atau kematangan emosional remaja memiliki hubungan dengan urutan 

kelahiran, maka dapat diasumsikan  empati sebagai salah satu elemen dalam 

kecerdasan atau kematangan emosional remaja memiliki hubungan dengan urutan 

kelahiran sehingga terdapat perbedaan empati remaja sesuai dengan urutan kelahiran. 

Penelitian mengenai eksplorasi perbedaan sikap atau kemampuan empati para 

remaja berdasarkan urutan kelahiran menjadi perlu karena dengan mengetahui empati 

pada remaja, dapat memberikan berbagai manfaat antara lain pengembangan peer 

counseling dengan pemilihan sesuai dengan tingkat empati berdasarkan urutan 

kelahiran atau memfokuskan pengembangan sikap atau kemampuan empati pada 

remaja berdasarkan urutan kelahiran. Urgensi penelitian mengenai sikap empati mesti 

dilakukan di sekolah karena berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan 

metode observasi didapat hasil  terdapat perilaku agresif pada siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Majalaya yang mengindikasikan  sikap dan kemampuan empati 

yang masih lemah. Temuan kedua pada studi pendahuluan di SMP Muhammadiyah 1 

Majalaya melalui studi kasus didapat siswa yang memperlihatkan perilaku tidak 

empati seperi berkata kasar, memfitnah, dan bertikai dengan teman. Kecenderungan 

sikap empati yang rendah ditemukan pada perilaku siswa SMP Muhammadiyah 1 

Majalaya dalam kelompok urutan kelahiran tertentu, berdasarkan hasil wawancara 

kepada guru BK terkait catatan permasalahan siswa menunjukan  siswa dengan 

urutan kelahiran anak tunggal memiliki perilaku cenderung agresif seperti yang sudah 

disebutkan sebelumnya. Maka dari itu manjadi konsekuensi logis studi lanjutan 

mengenai karakteristik empati yang muncul berbeda pada individu dilihat dari urutan 
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kelahiran mesti dilakukan, guna memberikan deskripsi lebih mengenai karakteristik 

kemampuan atau potensi empati yang dimiliki individu khususnya siswa. Deskripsi 

mengenai karakteristik empati dilihat berdasarkan urutan kelahiran memberikan data 

spesifik bagi guru BK dalam memberikan layanan atau bantuan pengembangan 

kepada siswa. Hasil penelitian memberikan deskripsi kebutuhan individu (siswa) 

untuk berkembang khusus dalam bidang pribadi-sosial, dimana dengan 

mengembangkan potensi empati dapat memberikan manfaat kepada individu (siswa) 

dalam menjalin interaksi interpersonal (dengan teman sebaya).  

1. 2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

“Empathy is a complex, multi-dimensional concept that has moral, cognitive, 

emotive and behavioural components” (Mercer & William, 2002). Perkembangan 

sikap empati pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah faktor 

komunikasi keluarga dan kematangan emosi remaja itu sendiri (Yuniarti, 2009; Artha 

& Supriyadi, 2013), bahkan jauh dari pada itu komunikasi dari ayah dan ibu memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan empati remaja (Miklikowska & Bart, 

2011). Keluarga sebagai salah satu faktor yang muncul sebagai pengaruh lingkungan 

yang pertama dirasakan oleh individu khususnya remaja, tentu memberikan 

kontribusi tersendiri dalam pembentukan karakter remaja (Karina, dkk, 2013). 

“Adlerians view most human problems as social in nature, they emphasize 

relationships within the family as our earliest and, perhaps, our most influential 

social system” (Corey, thn. 2009, hlm. 103). Berdasarkan pernyataan Adler, terlihat  

keluarga sebagai pengaruh awal yang diberikan kepada remaja yang terintegrasi 

dalam sistem sosial remaja. Peran dan perlakuan orang tua terhadap anak menurut 

Adler terkadang sangat dipengaruhi oleh urutan kelahiran anak (birth order). 

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukan perbedaan karakteristik yang dimiliki 

remaja berdasarkan urutan kelahiran, seperti perbedaan konsep diri pada setiap urutan 

kelahiran yakni sebanyak 75,9% anak tunggal berada pada kategori sedang, sebanyak 

81,5% anak sulung berada pada kategori tinggi, lalu sebanyak 61,5% anak tengah 
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berada pada kategori tinggi, dan sebanyak 73,1% anak bungsu berada pada kategori 

tinggi (Setyapramesti, 2016). Perbedaan sikap remaja berdasarkan urutan kelahiran 

muncul pula dalam hubungan atau interaksi dengan teman “Firstborns described 

themselves as more intimate with friends than with siblings. They also said they had 

more intimacy with same-sex siblings than to opposite-sex siblings... Secondborns 

had higher levels of intimacy with friends than with their siblings...” (Gustafson, 

2010). Bahkan urutan kelahiran berhubungan signifikan dengan kecerdasan atau 

kematangan emosional pada remaja (Wulanningrum & Irdawati, 2011). Apabila 

kecerdasan atau kematangan emosional remaja memiliki hubungan dengan urutan 

kelahiran, maka dapat diasumsikan  empati sebagai salah satu elemen dalam 

kecerdasan atau kematangan emosional remaja memiliki hubungan dengan urutan 

kelahiran sehingga terdapat perbedaan empati remaja sesuai dengan urutan kelahiran. 

Adapun hasil penelitian yang secara eksplisit meneliti tentang hubungan sikap 

empat dengan urutan kelahiran menyatakan  tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara dua variabel penelitian (Ernst & Jules, thn. 1983, hlm. 161), tentu bertentangan 

dengan tujuan penelitian untuk mencari perbedaan sikap empati remaja dilihat dari 

urutan kelahiran. Menjadi sulit diterima apabila tidak terdapat perbedaan sikap empati 

dilihat dari urutan kelahiran sedangkan banyak penelitian-penelitian yang 

mengasumsikan  terdapat perbedaan karakteristik kepribadian individu dilihat dari 

urutan kelahiran, mendukung asumsi  kecenderungan empati akan berbeda disetiap 

urutan kelahiran.  

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Seperti apakah kecenderungan empati di setiap urutan kelahiran 

berdasarkan aspek-aspek empati? 

2. Apakah terdapat perbedaan kecenderungan empati pada remaja 

berdasarkan urutan kelahiran ? 
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3. Bagaimana implikasi hasil penelitian terhadap layanan bimbingan pribadi-

sosial ? 

1. 3. Tujuan 

1. 3. 1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian bertujun untuk mendeskripsikan kecenderungan 

empati pada remaja berdasarkan urutan kelahiran di SMP Muhammadiyah 1 

Majalaya.  

1. 3. 2. Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan kecenderungan empati pada remaja di setiap urutan 

kelahiran berdasarkan aspek-aspek empati. 

2. Mendeskripsikan perbedaan kecenderungan empati pada remaja 

berdasarkan urutan kelahiran. 

3. Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian terhadap layanan bimbingan 

pribadi-sosial. 

1. 4. Manfaat 

1. 4. 1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian membantu mengembangkan pemahaman 

mengenai kajian empati pada remaja dan teori urutan kelahiran (birth order) dari 

Adler. 

1. 4. 2. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi pedoman guru bimbingan 

dan konseling untuk lebih memahami karakteristik empati siswa 

dilihat dari urutan kelahiran. 

2. Hasil penelitian dapat menjadi acuan guru bimbingan dan konseling 

dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling berupa 

pengaluran potensi siswa yang memiliki karakteristik empati yang 

berbeda terhadap pemilihan ektrakulikuler di Sekolah. 

1. 5. Struktur Organisasi 
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Hasil penelitian dalam skripsi ditulis dalam lima bab, dengan sistematik 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan serta stuktur organisasi 

skripsi yang menjelaskan secara singkat mengenai isi dari setiap bab yang ada dalam 

laporan.  

Bab II kajian literature, bab II menjelaskan kajian pustaka dan landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian.  

Bab III metode penelitian, bab III terdiri atas pendekatan penelitian, metode 

penelitian, desain penelitian, populasi penelitian,sampel penelitian, teknik 

pengambilan sampel  penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data.   

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab IV mendeskripsikan temuan 

penelitian di lapangan, pembahasan mengenai temuan perbedaan kecenderungan 

empati pada remaja berdasarkan urutan kelahiran. Temuan penelitian dan 

pembahasan akan dideskripsikan secara tersetuktur berdasarkan rumusan 

permasalahan.  

Bab V kesimpulan, bab V merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi. Bab 

V berisikan tentang simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap temuan penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi guru 

Bimbingan dan Konseling/Konselor dan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 


