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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua memiliki harapan besar agar anak-anak tumbuh dan

berkembang menjadi anak yang baik dan mampu memahami perasaan orang

lain. Karena terdapat orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya masih

suka bertengkar dengan temannya, tidak mau bekerjasama dan berbagi saat

bermain, bahkan sering bersikap masa bodoh dengan kesedihan yang dialami

orang lain. Hal ini dikarenakan kemampuan anak untuk memahami perasaan

orang lain atau yang lebih dikenal dengan empati cenderung belum

berkembang.

Dengan demikian penekanan empati tersebut menyatakan bahwa

kemampuan menyelami perasaan orang lain tidak membuat kita tenggelam

dan larut dalam situasi perasaanya tetapi kita mampu memahami perasaan

negatif atau positif seolah-olah emosi itu kita alami sendiri. Kemampuan

berempati akan mampu menjadi kunci dalam keberhasilan bergaul dan

bersosialisasi dimasyarakat (Bramastyo, 2008).

Akan tetapi ada fenomena yang cukup menarik dalam masyarakat saat

ini, karena keinginan akan terpenuhinya kebutuhan mereka terhadap

kebutuhan fisiologi, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi dirinya,

ternyata tidak diimbangi dengan perkembangan sikap dan perilaku mereka

sebagai makhluk sosial. Karena yang seringkali terjadi di masyarakat adalah

kecenderungan mereka untuk bersikap egois dengan lebih mengutamakan

kepentingannya sendiri tanpa memandang kepentingan orang lain. Hal ini

dapat disebabkan oleh adanya persaingan dalam berbagai hal, sebagai salah

satu akibat dari kemajuan zaman yang memaksa seseorang menjadi bersikap

lebih agresif dalam bertindak dan berperilaku, sehingga rasa empati terhadap

sesamanya akan cenderung menurun. Kondisi yang cukup memprihatikan ini

dapat mengakibatkan fungsi manusia sebagai makhluk sosial akan semakin

memudar seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari

ekspresi seseorang yang lebih bersikap masa bodoh terhadap kesedihan yang
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dirasakan oleh orang lain. Pada umumnya ini terjadi dalam masyarakat yang

individualis ataupun narcisme, dimana mereka mempunyai kesulitan dalam

berempati dengan orang lain dan jika mereka tampak berempati,

sesungguhnya hal itu bukan berasal dari ketulusan dari hati mereka untuk

memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang kesusahan.

Seseorang umumnya mengungkapkan perasaan mereka lewat kata-

kata, sehingga dengan cara demikian lawan bicaranya akan mengetahui

maksud dari kata-katanya berdasarkan nada suara, gerak-gerik, ekspresi

wajah, atau cara-cara non verbal lainnya. Namun tanpa adanya kepekaan

dalam menangkap ungkapan perasaan secara non verbal tersebut, maka dapat

menyebabkan seorang remaja akan dikucilkan atau terasing (isolation) dari

kelompok pergaulannya.

Oleh karena itu remaja memiliki kemampuan dalam berempati akan

mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Kemampuan empati dasar

yang kuat tersebut akan berpengaruh pada sikap seseorang menjadi tidak

begitu agresif dan tulus dalam menjalin hubungan dalam pergaulan yang

lebih prososial dan kesediaan untuk berbagi dengan yang lain. Oleh karena

itu seorang remaja yang mampu bersikap empati akan lebih disukai oleh

teman-teman sebayanya disekolah maupun dilingkungan masyarakat. Maka

tidak mengherankan jika remaja yang mempunyai kemampuan dalam

berempati akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk dapat menjalin

hubungan yang akrab dengan orang lain, teman maupun kelompok

sebayanya. Dengan demikian untuk dapat memahami perasaan orang lain,

maka dibutuhkan suatu kemampuan dalam membaca pesan non verbal,

seperti nada bicara, gerak-gerak, ekspresi wajah dan sebagainya. Ini

membutuhkan suatu kepekaan tersendiri dalam diri seseorang.

Sekolah merupakan suatu masyarakat kecil. remaja dapat bergaul

dengan teman-temannya, juga dengan gurunya. Disekolah ada remaja yang

nakal, baik atau anak yang lemah membutuhkan pertolongan. Untuk itu

sekolah merupakan tempat yang dapat mengembangkan rasa sosial remaja.

Remaja belajar bersabar terhadap gangguan temannya yang nakal. Remaja

belajar menolong temannya. Jadi sekolah merupakan tempat latihan atau
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persiapan bagi anak untuk menghadapi kehidupan tanpa perlindungan orang

tua, dan harus bisa mandiri.

Saat ini sedang berkembang sistem pendidikan akselerasi. Sistem

pendidikan akselerasi adalah salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang

diberikan bagi siswa dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa untuk

dapat menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan

Depdiknas, 2001(dalam Hawadi, 2004). Pada saat program akselerasi

digulirkan sampai ketika pihak Departemen Pendidikan Nasional

memfasilitasi upaya kajian dan pengembangan lebih lanjut menjadi seperti

yang saat ini banyak dilaksanakan, program ini tidak sepi dari berbagai kritik.

Namun demikian, program layanan ini masih tetap berjalan dan bahkan

semakin menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi jumlah sekolah

maupun jumlah siswa yang masuk kelas akselerasi.

Penyelenggaraan sistem kelas percepatan (akselerasi) ini bertujuan

untuk dapat memfasilitasi kemampuan kecerdasan yang tinggi yang dimiliki

anak berbakat sehingga anak-anak yang berbakat dalam bidang akademik

dapat berprestasi secara optimal. Hal ini juga dilakukan berdasarkan undang-

undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional mengenai

adanya hak bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan

khusus bagi yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (Akbar-

Hawadi, 2004).

Sisk (1986) dikutip dari Delisle (1992) menyebutkan beberapa ciri

yang diatribusikan pada diri siswa akselerasi, yaitu: bosan, fobia sekolah, dan

kekurangan hubungan teman sebaya (Akbar-Hawadi, 2004).

Program akselerasi ternyata tidak selalu sukses. Seperti halnya yang

diberitakan dalam harian Republika (Jumat, 20 april 2004) bahwa dalam

program akselerasi ternyata ditemukan berbagai masalah. Seorang wakil

kepala sekolah salah satu penyelenggara program ini pernah mengisahkan

pengalamannya bahwa selama pelaksanaan akselerasi di sekolah ini, telah

menemukan beberapa hal yang aneh antara lain siswa terlihat kurang

komunikasi, mengalami ketegangan, kurang bergaul, dan tidak suka pada

pelajaran olahraga. Mereka tegang seperti robot. Dari pihak sekolah juga
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dapat laporan dari orang tua bahwa kini mereka sulit berkomunikasi dengan

anaknya.

Empati siswa regular di SMAN 1 Turen ditunjukkan dari perilaku

siswanya terhadap teman sekelasnya saat temannya menghadapi masalah,

siswa regular menunjukkan kepedulian serta ikut mendengarkan cerita

temannya yang sedang menghadapi masalah, sedangkan siswa akselerasi

cenderung tidak mengerti bahwa temannya tersebut sedang mengalami

kesedihan, siswa akselerasi cenderung cuek atau tidak perduli dengan

masalah yang dihadapi oleh temannya tersebut.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan adalah tugas kita

semua, di dalam ungkapan tersebut tercakup semua usaha untuk memberikan

pelayanan pendidikan kepada semua orang tanpa memandang umur, status

sosial maupun tingkat kemampuannya. Pada waktu-waktu yang lampau usaha

pemerintah terbatas pada usaha-usaha meningkatkan kualitas pendidikan,

dalam arti bahwa pemerataan pendidikan mendapat prioritas tertinggi.

Dari pemeratan pendidikan yang dilakukan pastilah banyak

mengalami kendala-kendala, diantaranya dari peserta didik dimana tidak

dapat dielakkan bahwa setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang

berbeda-beda, mulai dari kemampuan kecerdasan di atas rata-rata, rata-rata

sampai di bawah rata-rata. Terkadang masih banyak penyelenggara

pendidikan di Indonesia memberikan perlakuan yang sama pada siswa-siswi

tersebut. Padahal kebutuhan akan pelayanan pendidikan mereka berbeda-

beda. Inilah yang sering menjadi masalah bagi para siswa,dimana siswa yang

memiliki kecerdasan di atas rata-rata akhirnya akan merasa bosan masuk

sekolah atau menjadi tidak optimal dalam mengembangkan kemampuannya,

bahkan banyak siswa berbakat yang akhirnya ‘underachiever’ atau siswa di

bawah rata-rata menjadi ketinggalan diantara teman-temannya.

Gunarsa (2004) juga menyatakan bahwa anak yang sangat pintarpun,

mengalami suatu persoalan yang dapat mempengaruhi perkembangan

kepribadiannya. Ia menjadi pengganggu di sekolah, karena menganggap

sekolah terlalu mudah dan guru menerangkan terlalu lambat. Bahkan mereka

membolos karena merasa tidak perlu setiap hari ke sekolah, karena
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menganggap sekolah tidak maju-maju dan malas, karena dalam waktu singkat

sudah dapat menyelesaikan pekerjaan sekolahnya, menyebabkan anak

menjadi kurang sabar dan tidak tekun, maupun kurang tabah dalam

menghadapi persoalan dan menyelesaikan tuga-tugas kelak di kemudian hari.

Dalam rangka pelayanan pendidikan terhadap anak berbakat perlu

memperhatikan adanya integrasi antara berbagai program perangsangan

(formal maupun informal) agar anak berbakat tetap dapat berkembang

kepribadiannya secara utuh, harmonis, dan terpadu. Kecendrungan-

kecendrungan untuk menitikberatkan hanya satu atau dua aspek saja bisa

membentuk manusia yang berbakat luar biasa pada sesuatu bidang dan sama

sekali tidak berbakat pada bidang yang lain, yang terampil pada satu hal

tetapi tidak terampil pada hal lain (Gunarsa, 2004).

Demikian juga halnya program akselerasi, selain dapat

mengoptimalkan kemampuan akademik siswa apakah dapat membimbing

siswa-siswi tersebut menjadi individu yang utuh kepribadiannya. Di

Indonesia kelas akselerasi ini sudah dilakukan di beberapa sekolah baik di

tingkat SD, SMP, maupun SMA. Namun demikian banyak permasalahan

yang muncul dari pelaksanaannya baik pada orang tua, guru maupun siswa

sendiri. Seperti penyelenggaraan akselerasi pada SD, yang pada masa ini

anak masih berkembang dalam sosialisasinya dan masa-masa bermain dengan

teman sebaya masih sangat penting.

Tingkat kecerdasan yang tinggi merupakan suatu kelebihan bagi anak

akselerasi. Akan tetapi hal tersebut dapat pula menimbulkan permasalahan

sosial dan emosional bagi mereka, karena keseimbangan emosi tidak selalu

diiringi oleh kelebihan intelektual secara otomatis. Oleh karena itu anak-anak

tersebut sering menghadapi permasalahan emosional, baik dari luar diri

mereka maupun dari dalam diri mereka sendiri. Permasalahan emosional

yang bersumber dari luar mereka dapat berupa penilaian lingkungan yang

menganggap mereka sebagai individu sempurna, yang selalu dapat

mengerjakan serta menyelesaikan segala permasalahan dengan baik. Hal ini

dapat menimbulkan harapan dan tuntutan yang terlalu besar terhadap mereka

atau bahkan menimbulkan permasalahan baru bagi mereka.
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Dengan adanya kelas akselerasi diharapkan dapat memperhatikan

anak didik istimewa atau anak akselerasi perlu mendapatkan perhatian khusus

agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat

pertumbuhan kepribadiannya menurut Garis-garis Besar Halauan Negara

(GBHN) 1988. Berbeda dengan sekolah regular yang memperhatikan anak-

anak keseluruhan yang memiliki kemampuan sama untuk pertumbuhan

kepribadian.

Sekalipun mereka mempunyai loncatan perkembangan kognitif dan

motorik kasar, tetapi mereka dapat tertinggal soal kematangan perkembangan

baik fisik, emosi, motorik halus, adaptasi, sosial, bahasa, dan bicara. Hal ini

yang menyebabkan ketidaksiapan menerima pembelajaran. Bisa juga karena

membutuhkan pendekatan khusus, mereka sulit berprestasi di kelas

konvensional atau klasikal.

Mereka membutuhkan pendekatan dua arah sekaligus. Mengeliminasi

kesulitan akibat perkembangannya yang unik, dan juga sekaligus

keterbakatannya. Jika hanya mengatasi beberapa masalah saja, dari banyak

laporan, justru hanya akan menambah masalah baru. Hal ini disebabkan

karena dorongan internal anak-anak berbakat adalah memenuhi rasa

keingintahuannya yang besar melalui eksplorasi dan pengembangan

intelektualnya.

Dalam bersosialisasi siswa akselerasi akan sangat berbeda dengan

siswa regular. Siswa akselerasi lebih banyak memiliki waktu belajar daripada

siswa regular, sebaliknya waktu bermain atau bersosialisasi siswa regular

lebih banyak daripada waktu siswa akselerasi.

Peneliti menganggap bahwa empati adalah hal yang penting untuk

diteliti karena apabila seseorang tidak memiliki empati maka seseorang akan

bersikap acuh atau tidak perduli dengan kehidupan atau perasaan orang lain.

Terdapat anggapan bahwa anak akselerasi memiliki empati yang rendah,

sedangkan anak regular memiliki empati yang tinggi. Karena anak akselerasi

lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar karena jam pelajarannya

yang sangat padat dibandingkan dengan kelas regular, yang masih dapat

bersosialisasi dengan teman sebayanya.
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Dari berbagai hal yang melatarbelakangi perilaku empati  maka

peneliti tertarik untuk meneliti PERBEDAAN EMPATI SISWA

AKSELERASI DAN SISWA REGULER.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang

akan diangkat oleh peneliti adalah bagaimana perbedaan empati pada siswa

akselerasi dan siswa reguler.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan empati

siswa akselerasi dan siswa regular.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti, sebagai

wacana keilmuan dan khasanah pemikiran ilmu psikologi, khususnya

psikologi perkembangan dan pendidikan.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga sebagai bahan rujukan bagi praktisi psikologi dan

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengambil

kebijakan terkait dengan siswa yang menmpuh pendidikan akselerasi dan

reguler.


