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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas untuk 

melakukan kontak dengan orang lain, baik melakukan interaksi atau sekedar 

saling menyapa satu sama lain. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain 

pada masa remaja lebih sering disebut dengan hubungan persahabatan. 

Seorang remaja diharapkan memiliki sikap empati yang baik dalam hubungan 

persahabatannya. Sikap empati yang baik akan membawa pada hubungan 

persahabatan yang harmonis dan akan membuat remaja saling memahami 

satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Taufik (2012:41) empati 

merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan 

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

bersangkutan  (observer, perceiver) terhadap kondisi yang sedang dialami 

orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya 

Faktanya konflik pada remaja masih sering kita jumpai sekarang ini. 

Konflik-konflik tersebut yaitu masih banyaknya remaja yang berperilaku 

agresif, saling mencela ketika teman yang lain sedang mendapat masalah, 

diskriminasi sosial, tidak menghargai antar teman dan lain sebagainya. Hal ini 

menandakan bahwa sikap empati pada remaja sekarang ini masih minim 

bahkan belum terlihat. Hal ini sebagaimana yang ditemukakan saat PLKPS 

(Praktek Lapangan Konseling Pendidikan di Sekolah) sekitar bulan Februari-

Mei 2017 di SMP Negeri 18 Kota Jambi berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan terdapat beberapa siswa terlihat kurang memiliki rasa empati. 
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Hasil temuan dilapangan tersebut diantaranya sebagai berikut, terdapat 

diskriminasi sosial yang dilakukan siswa kelas VIII tersebut. Hal ini terjadi 

ketika kelas mendapatkan tugas untuk dibagi menjadi beberapa kelompok, 

namun hanya ada satu siswa perempuan yang tidak mendapat bagian dari 

kelompok yang ada, bahkan hal tersebut terjadi tidak hanya sekali.  

Permasalahan lain yang ditemukan yaitu masih banyak siswa yang 

saling menyindir baik secara langsung maupun lewat media sosial apabila 

sedang mempunyai masalah dengan teman satu kelas. Masalah yang lain, 

tidak adanya rasa saling menghormati dan menghargai terhadap teman sedang 

presentasi di depan kelas dan kebanyakan siswa cenderung ribut saat 

temannya sedang presentasi. Selanjutnya ada siswa laki-laki yang suka 

mengejek siswa perempuan, ejekan tersebut biasanya mengenai kondisi fisik 

siswa perempuan itu, tidak jarang ejekan tersebut membuat siswa perempuan 

sampai menangis.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2017 dengan 

salah satu guru BK juga menyatakan bahwa, pada awal semester tahun lalu 

kasus diskriminasi sosial terjadi pada salah satu siswanya. Kasus tersebut 

berawal dari seorang siswa perempuan yang merasa bahwa tidak nyaman 

berada dalam kelas tersebut. Alasannya setiap kali kelas mendapatkan tugas 

untuk dibagi menjadi beberapa kelompok pasti siswa tersebut yang tidak 

mendapatkan bagian dari kelompok-kelompok tersebut. Siswa tersebut 

semakin lama semakin merasa tidak nyaman karena dikucilkan oleh teman 

sekelasnya. Akibatnya siswa tersebut tidak masuk kelas dalam waktu yang 
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cukup lama. Akhirnya guru BK tersebut melakukan kunjungan rumah ke 

rumahnya, setelah bertemu dengan keluarga dan siswa tersebut, akhirnya 

siswa tersebut mau bersekolah kembali namun pada kelas yang berbeda. 

Menurut penuturan siswa tersebut sekarang di kelas barunya merasa lebih 

nyaman, setidaknya punya teman yang bisa diajak kerjasama dan tidak 

memilah-milih dalam urusan pertemanan. 

Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

empati pada siswa terutama empati sosial antar siswa seperti sikap 

diskriminasi, acuh tak acuh, cibiran dan konflik dikalangan antar siswa. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi kurangnya empati sosial antara lain konsep 

diri. Menurut Burns (dalam Ghufron & Risnawita, 2010:13), konsep diri 

adalah satu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan orang-orang lain 

berpendapat mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. 

Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh bagaimana individu 

tersebut mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya. Menurut Burns 

(1993:22) pembentukan konsep diri dan hubungannya terhadap kenyataan 

lingkungan yang diinterpretasikan secara subyektif. Masing-masing individu 

harus mengembangkan ketrampilan yang cukup tinggi dalam membaca 

isyarat-isyarat yang memberi arti dan definisi bagi suatu situasi sehinnga 

interaksi sosail berjalan lancar. 

Dari permasalahan dan penjelasan yang telah ditemukakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa konsep diri sangat berpengaruh terhadap perilaku 

yang ditampilkan. Dalam hal ini, permasalahan yang ditemukakan di SMP 
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Negeri 18 Kota Jambi yaitu kurang empati sosial siswa. Oleh sebab itu, 

dengan adanya penjelasan teori yang telah dikemukakan di atas, perlu 

dilakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Konsep Diri dengan 

Empati Sosial Siswa SMP Negeri 18 Kota Jambi” 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Komponen empati sosial antara lain empati interpersonal (interpersonal 

empathy), pemahaman kontektual (contextual understanding), dan 

tanggung jawab sosial (social responsibility). Namun dalam penelitian ini 

empati sosial  dibatasi pada  affective response dan cognitive empathy di 

sekolah yaitu (a) memahami orang lain, (b) memposisikan diri sebagai 

orang lain, (c) peka terhadap perasaan orang lain, dan (d) memberikan 

perhatian. 

2. Konsep diri pada penelitian ini dibatasi pada 3 indikator yaitu (a) 

gambaran tentang dirinya sendiri yang bersifat psikologis, (b) gambaran 

atau pandangan yang bersifat fisik, dan (c) gambaran atau pandangan 

yang bersifat sosial. 

3. Penelitian dibatasi pada siswa kelas VIII SMP N 18 Kota Jambi. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana empati sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota Jambi? 

2. Bagaimana konsep diri siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota Jambi? 
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3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dengan empati 

sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota Jambi? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan empati sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota 

Jambi. 

2. Mendeskripsikan konsep diri siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota 

Jambi. 

3. Mendeskripsikan hubungan yang positif antara konsep diri dengan empati 

sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota Jambi. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati sosial 

dan mendorong siswa dalam membentuk konsep diri yang positif. 

b. Bagi Orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

ketrampilan bagi orangtua dalam membantu anak mengembangkan 

empati sosial dan membentuk konsep diri positif yang terdapat dalam 

diri anak. 
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c. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi guru Bimbingan dan 

Konseling dalam memberikan layanan informasi mengenai 

pentingnya memiliki kosep diri dan empati sosial. 

d. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

informasi mengenai masalah-masalah dalam konsep diri dan empati 

sosial pada siswa kelas VIIII SMP Negeri 18 Kota Jambi agar dapat 

ditindak lanjuti sehingga konsep diri dan empati sosial siswa dapat 

berkembang. 

F. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar atau asumsi merupakan prinsip, kepercayaan, sikap, 

atau predisposisi yang digunakan peneliti untuk membangun hipotesis atau 

pertanyaan penelitian. Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Konsep diri tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berkembang 

dengan adanya interaksi dengan individu yang lain. 

2. Pada dasarnya manusia memerlukan sikap empati untuk dapat memahami 

orang lain 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Ada hubungan yang positif 

antara konsep diri dengan empati sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Kota 

Jambi. 
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H. Definisi Operasional 

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Konsep diri adalah pandangan tentang diri sendiri yang meliputi aspek 

fisik, sosial, psikologis, serta penilaian mengenai apa yang pernah dicapai 

didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Menurut 

Rahmat (2011:99), aspek konsep diri terdiri atas tiga aspek yaitu aspek 

fisik, aspek psikologis, dan aspek sosial. Jadi aspek fisik meliputi 

penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimilikinya. Aspek 

psikologis meliputi pikiran, perasaan dan  namun adapun indikator sikap 

yang dimiliki oleh individu terhadap dirinya. Sedangkan aspek sosial 

mencangkup gambaran dan penilaian individu dalam lingkup peran sosial. 

Namun adapun indikator konsep diri siswa dalam penelitian ini mengarah 

pada aspek sosial. 

2. Empati merupakan kemampuan seseorang dalam memahami perasaan 

orang lain, dapat mengenali kondisi orang lain,  merasakan pengalaman 

orang lain serta dapat memberikan respon empatik yang sama terhadap 

apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa memandang tingkat sosial 

ekonomi dan latar belakang ras/etnis. Komponen empati antara lain 

komponen kognitif, komponen afektif, komponen kognitiv dan afektif, 

dan komponen komunikatif. Sedangkan Menurut Segal (2011:541-560), 

komponen empati sosial antara lain (1) empati interpersonal 

(interpersonal empathy) meliputi Affective Response, Cognitive Empathy, 

dan Self-other awareness,(2) pemahaman kontektual (contextual 
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understanding), dan(3) tanggung jawab sosial (social responsibility). 

Namun yang menjadi indikator empati sosial yang akan diukur mengarah 

pada Affective Response dan Cognitive Empathy di sekolah.  

I. Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 1.1. Kerangka Konseptual 

 

Konsep Diri 

1. Gambaran tentang dirinya 

sendiri yang bersifat 

psikologis 

2. Gambaran atau pandangan 

yang bersifat fisik  

3. Gambaran atau pandangan 

yang bersifat sosial  

 

 (Rahmat, 2011:98) 

Empati Sosial 

1. Memahami orang lain 

2. Memposisikan diri 

sebagai orang lain  

3. Peka terhadap perasaan 

orang lain  

4. Memberikan perhatian  

 

(Segal, 2011 dan Taufik 

(2012:43) 


