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SARI 

Fidiyaningrum, Anis. 2006. “Upaya Mengembangkan Empati Mahasiswa dengan 
Memanfaatkan Media Bimbingan (Penelitian pada Mahasiswa Angkatan 2005 
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Semarang Tahun Akademik 2005/2006). Skripsi Jurusan Bimbingan dan 
Konseling Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Anwar Sutoyo, M. Pd. 
dan Dra. Awalya, M. Pd. 
 
Kata kunci: empati, media bimbingan 
 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu bahwa seorang 
mahasiswa Bimbingan dan Konseling (BK) dituntut memiliki kompetensi, salah 
satunya empati yang tinggi. Mendasarkan pada hasil pengolahan skala empati 
pada mahasiswa angkatan 2005 jurusan BK yang berjumlah 64 orang, 55 orang 
memiliki kecenderungan empati tinggi dan 9 lainnya berkecenderungan empati 
sedang. Melalui penelitian tindakan ini diharapkan empati mahasiswa dapat lebih 
berkembang. Mendasarkan pada latar belakang kemudian muncul permasalahan 
bagaimanakah mengembangkan empati mahasiswa BK dengan memanfaatkan 
media bimbingan. Tujuan yang dicapai yaitu mengetahui bagaimanakah 
mengembangkan empati mahasiswa BK dengan memanfaatkan media bimbingan. 
Manfaat penelitian ini yaitu: (1) Pihak jurusan BK dapat menumbuhkembangkan 
empati mahasiswa, (2) Mahasiswa mulai memiliki kecakapan dalam 
memanfaatkan film sebagai media, (3) Mahasiswa dapat melihat film yang 
bermanfaat untuk mengembangkan empati diri, (4) Pihak sekolah dapat 
menyediakan peralatan memutar film agar empati siswa dapat berkembang. 

Media bimbingan merupakan alat, media yang dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk memperlancar dalam hal menanamkan nilai-nilai bimbingan kepada 
manusia. Keterampilan empati yang merupakan kompetensi wajib bagi konselor 
dapat dikembangkan dengan memanfaatkan media bimbingan tersebut. Media 
bimbingan yang dimanfaatkan yaitu peer counseling yang dipadukan dengan 
kegiatan outbond dan melihat film yang alur ceritanya dapat mengembangkan 
empati seseorang (judul: “Children of Heaven”). 

Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian tindakan (action research) 
yang terdiri atas siklus I dan siklus II. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi: 
(1) Penyusunan rencana, (2)Tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Alat 
pengumpul data berupa skala empati dan lembar evaluasi pasca tindakan. Analisis 
data menggunakan deskriptif persentase. Keberhasilan setiap mahasiswa diukur 
berdasarkan bertambahnya skor dalam skala empati yang diberlakukan setiap kali 
selesai siklus dan sesuai hasil pengamatan selama tindakan berlangsung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat empati mahasiswa pada 
kondisi awal secara keseluruhan mencapai skor 798. Setelah siklus I naik menjadi 
820 (2,76 %) dan setelah melalui siklus II bertambah menjadi 829 (1,10 % dari 
siklus I, dan 3,88 % dari kondisi awal). Secara perorangan, saat kondisi awal 
terdapat 3 orang tergolong empati sedang dan 9 orang berkecenderungan empati 
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tinggi. Setelah melalui siklus I dan siklus II, semua mahasiswa berada pada 
kategori empati tinggi. Meskipun tingkat perkembangannya sangat kecil, 
pemanfaatan media bimbingan tetap mempunyai kontribusi dalam 
mengembangkan empati mahasiswa. 

Mendasarkan pada hasil penelitian di atas maka disarankan: (1) Pihak 
jurusan BK dapat menumbuhkembangkan empati mahasiswa, (2) Mahasiswa 
mulai memiliki kecakapan dalam memanfaatkan film sebagai media, (3) 
Mahasiswa dapat melihat film yang bermanfaat untuk mengembangkan empati 
diri, (4) Pihak sekolah dapat menyediakan peralatan memutar film agar empati 
siswa dapat berkembang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi serba canggih merupakan salah satu hasil dari peradaban 

manusia yang mutakhir. Jaringan informasi yang sangat luas dapat diakses dengan 

cepat dan mudah oleh siapapun, kapanpun dan di manapun. Manusia saling 

berlomba untuk membuat mesin “serba bisa” agar setiap kebutuhan dapat 

terpenunhi dengan mudah. Sebagai contoh, dikeluarkannya jenis handphone (HP) 

oleh salah satu pabrik dengan multimanfaat seperti kamera digital, radio, perekam, 

televisi, bahkan untuk akses internet yang semakin mempermudah pekerjaan 

manusia. 

Perkembangan teknologi tentunya mempunyai dampak positif dan negatif 

bagi individu dan masyarakat luas. Dampak positif itu seperti: komunikasi 

semakin cepat, jarak bukan menjadi hambatan, pekerjaan menjadi lebih mudah, 

produktivitas kerja semakin meningkat, dan sebagainya. Sedangkan dampak 

negatif seperti: tingkat ketergantungan pada teknologi tinggi, manusia menjadi 

malas beraktivitas karena menonton acara televisi yang bagus-bagus, secara tidak 

langsung dapat merangsang tindakan amoral seperti pemerkosaan, pembunuhan, 

perampokan, penganiayaan, penipuan dan sebagainya. Apabila dampak negatif ini 

tidak segera dikurangi, maka fitrah manusia sebagai makhluk beradab akan 

hilang, salah satunya rasa empati yang tidak berkembang. 
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Mahasiswa merupakan salah satu elemen masyarakat yang dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi deengan mudah. Mereka bebas memilih 

hasil teknologi yang dapat digunakan karena sebagian besar dari mereka tidak 

tinggal dengan keluarga (kos di rumah pondokan). Hasil teknologi yang 

dimanfaatkan mahasiswa tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan negatif 

bagi mahasiswa. Adapun dampak negatifnya seperti: menonton VCD porno, situs 

porno, adegan syur di televisi yang merangsang untuk ditiru, HP sebagai fasilitas 

untuk memperlancar bisnis penjaja seks komersil dikalangan mahasiswa (ayam 

kampus), disket yang digunakan untuk mencontoh tugas milik temannya, dan 

sebagainya. 

Akibat dampak negatif dari hasil teknologi itu dapat menyebabkan 

mahasiswa menjadi lalai dengan tugas utamanya, menghalalkan segala cara agar 

dirinya senang, egois (tidak peduli dengan orang lain), sombong, melakukan 

perbuatan amoral seperti pemerkosaan, sex bebas, penipuan, pencurian, 

pembunuhan, dan sebagainya. Rasa empati mahasiswa juga semakin berkurang 

karena ketidakpeduliannya dengan orang lain. 

Dampak positif dari perkembangan teknologi sangat besar bagi 

peningkatan akademik mahasiswa jika dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. 

Dampak-dampak positif tersebut seperti: komputer, internet, VCD (Video 

Compact Disk), televisi, tape recorder, HP (hand phone), disket, dan sebagainya 

yang dapat dijadikan sarana untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik. 
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Kemajuan teknologi yang terjadi membawa pengaruh terhadap dunia 

Bimbingan dan Konseling. Seperti yang diuraikan oleh Surya (2003:8) dalam 

makalahnya: 

Dalam konteks global, Bimbingan dan Konseling telah 
mengalami perkembangan dalam berbagai aspek dan dimensinya 
sebagai reaksi adaptasi terhadap berbagai perkembangan dan tuntutan 
global. Globalisasi ditandai dengan perubahan yang berlangsung 
dengan cepat terutama didorong oleh kepesatan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Penyempitan ruang, penyempitan waktu, 
dan hilangnya batas-batas membuat hubungan antar manusia menjadi 
lebih dalam, lebih intensif, dan lebih segera dibandingkan dengan 
masa sebelumnya. Kondisi itu mendorong perkembangan konseling 
dengan tren tertentu dalam konsep, operasi dan profesi. Beberapa 
kecenderungan konseling antara lain: cyber counseling, multicultural 
counseling, spiritual counseling, dan pendekatan holistik. 

Perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi 
telah memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi dunia Bimbingan 
dan Konseling. Komunikasi untuk Bimbingan dan Konseling 
dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti 
telepon, komputer, internet, e-mail, dan sebagainya. Interaksi antara 
konselor dengan klien tidak hanya dilakukan dengan media-media 
tersebut. Konselor dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan 
langsung dengan klien. Demikian pula klien dapat memperoleh 
informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyber 
space atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. 
Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut 
“cyber counseling” atau konseling maya, yaitu proses konseling yang 
dilakukan dengan menggunakan internet. 

 

Berdasarkan pengamatan penulis selama empat tahun menjadi mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling (BK), ada kesan bahwa empati mahasiswa BK (calon 

konselor) perlu dikembangkan lagi. Hal ini juga dibenarkan mahasiswa BK 

perwakilan dari tiap semester. Mereka berpendapat bahwa empati pada mahasiswa 

BK sudah cukup berkembang, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar setelah 

lulus dapat menjadi konselor yang berkualitas. Contoh-contoh yang  

menggambarkan empati mahasiswa BK belum berkembang dengan baik yaitu 
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mahasiswa yang apatis (tidak mau peduli dengan yang lain), tidak perhatian 

terhadap teman yang terkena musibah, terlalu membesar-besarkan masalah, 

menuduh mahasiswa lain sebagai sumber masalah di kelas, membantu orang yang 

hanya satu klik dan sebagainya. Sementara bagi seorang konselor perlu memiliki 

empati yang baik. 

Empati mahasiswa BK yang kurang berkembang dapat berdampak negatif, 

diantaranya: 

1. Mereka kurang dapat memahami dan merespon klien sesuai dengan self-

experience klien karena mereka tidak dapat memasuki perasaan orang lain. 

2. Mereka kurang mampu membangun hubungan teraputik karena tanpa 

adanya empati tidak akan terjadi proses pengaruh, identifikasi dari 

konselor kepada klien. 

3. Mereka kurang dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah 

secara optimal karena mereka tidak mau mendengarkan masalah yang 

diceritakan, acuh tak acuh dan tidak memberikan tanggapan secara positif 

terhadap hal yang sedang dibicarakan. 

4. Mereka akan dijauhi oleh pengguna jasa karena mereka tidak memberikan 

layanan yang profesional (empatinya tidak berkembang). 

Mengingat beberapa dampak negatif yang dapat terjadi apabila empati 

mahasiswa BK tidak dikembangkan, maka sangat diperlukan adanya upaya yang 

dapat mengembangkan empati mahasiswa BK. 



5 

 

Konselor sebagai tenaga profesional harus memiliki kompetensi 

profesional dan personal. Salah satu contoh dari kompetensi personal yaitu 

empati. Empati merupakan salah satu keterampilan dasar dalam konseling. 

Berempati berarti mengerti perasaan, pemikiran atau isi hati seseorang 
dengan mendalam. Berempati bukan hanya sekedar memahami 
perkataan seseorang; hal ini bisa dilakukan oleh hampir semua orang. 
Berempati ialah turut menghayati perasaan yang sedang dirasakan 
oleh orang itu dan melihat motivasi atau pemikiran yang 
melatarbelakangi tindakannya (Parakaleo, edisi Oktober-Desember 
2000). 

 
Pengembangan rasa empati dapat dilakukan dengan memanfaatkan media 

bimbingan, baik secara pribadi maupun berkelompok. Film merupakan salah satu 

media bimbingan dari jenis elektronik. Pengembangan media bimbingan (bisa 

berupa alat, orang maupun kegiatan) dalam rangka menumbuhkan rasa empati 

sangat perlu untuk dilakukan, terutama untuk mahasiswa BK. Maksud penulisan 

karya tulis ini, diharapkan rasa empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling dapat 

dikembangkan dengan memanfaatkan media bimbingan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, masalah yang muncul dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah mengembangkan empati mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan media bimbingan”. 

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan khusus 

yang lebih spesifik sebagai berikut: 

1. Media bimbingan jenis apakah yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling? 
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2. Alasan apakah yang mendasari penggunaan jenis media bimbingan 

tersebut? 

3. Bagaimanakah cara menggunakan media bimbingannya? (Apakah 

dilakukan oleh seorang ahli/konselor sendiri atau ikut melibatkan 

mahasiswa secara langsung?) 

4. Kapan media bimbingan tersebut digunakan? 

a. Apakah dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang 

pentingnya empati dan upaya mengembangkannya? 

b. Apakah dengan menggunakan media bimbingan secara langsung 

bersama mahasiswa yang dilanjutkan dengan diskusi? 

c. Apakah mahasiswa dibiarkan pasif atau dilibatkan secara langsung 

dalam menentukan media yang digunakan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tindakan ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah 

mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling dengan 

memanfaatkan media bimbingan. 

Tujuan tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu: 

1. Mengetahui jenis media bimbingan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

2. Mengetahui alasan yang mendasari penggunaan media bimbingan yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan 

dan Konseling 
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3. Mengetahui cara menggunakan jenis media bimbingan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling (dilakukan oleh seorang ahli/konselor sendiri atau ikut 

melibatkan mahasiswa secara langsung) 

4. Mengetahui waktu penggunaan media bimbingan yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling 

a. Memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pentingnya empati dan 

upaya mengembangkannya  

b. Menggunakan media bimbingan secara langsung bersama mahasiswa 

yang dilanjutkan dengan diskusi 

c. Mahasiswa dibiarkan pasif atau dilibatkan secara langsung dalam 

menentukan media yang digunakan 

 
D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. 

Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya tentang 

pengembangan empati mahasiswa dengan memanfaatkan media 

bimbingan. Manfaat lain dari penelitian yaitu dapat merangsang pihak-

pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang empati. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Pihak jurusan Bimbingan dan Konseling dapat membantu 

menumbuhkembangkan empati mahasiswa searah dengan pribadi 

konselor dan sekaligus meminimalisir potensi-potensi yang tidak 

searah dengan profesi konselor. 

b. Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling mulai memiliki 

kecakapan untuk memilih dan memanfaatkan film sebagai media 

bimbingan agar empatinya dapat berkembang 

c. Mahasiswa dapat melihat film yang bermanfaat untuk 

mengembangkan empati diri 

d. Pihak sekolah dapat mengusahakan peralatan untuk memutar film 

sebagai media bimbingan agar empati siswa dapat berkembang. 

 
E. Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi masalah hanya pada upaya mengembangkan 

empati mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 

akademik 2005/2006 dengan memanfaatkan media bimbingan. Penelitian ini 

berupaya mencari media bimbingan yang terbaik sehingga dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati pada mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling. 

1. Empati merupakan suatu kepribadian yang ikut merasa dan berpikir ke 

dalam kepribadian lain sehingga tercapai suatu keadaan identifikasi. 

Dalam identifikasi ini pemahaman antarmanusia yang sebenarnya dapat 
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terjadi. Dalam kenyataannya, tanpa empati, tidak mungkin ada pengertian. 

(May, 1997:74) 

2. Media bimbingan merupakan alat, media, wadah yang dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk memperlancar dalam hal menanamkan nilai-nilai 

bimbingan kepada manusia. Media bimbingan yang dimaksud seperti 

media cetak (buku, koran, tabloid, majalah), media lektronik (radio, tape 

rcorder, televisi, internet), manusia sebagai nara sumber, memberdayakan 

teman sebaya, dan sebagainya. 

 
F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka perlu 

disusun sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian pokok dan bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar bagan, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa 

konsep teoritis yang mendasari penelitian ini, yaitu (a) Media bimbingan 
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meliputi: (1) Pengertian media bimbingan, (2) Fungsi media bimbingan, 

(3) Kriteria pemilihan media bimbingan, (4) Jenis dan karakteristik media 

bimbingan, (b) Empati meliputi: (1) Pengertian empati, (2) Peran dan 

fungsi empati bagi konselor, (3) Komponen empati, (4)  Keterkaitan antara 

media bimbingan dan empati, (5) Upaya mengembangkan empati, dan (6) 

Hipotesis tindakan. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang: (a) Pendekatan 

yang digunakan, (b) Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) Penyusunan 

rencana, (2) Pelaksanaan tindakan, (c) Metode dan alat pengumpul data, 

(d) Teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dijelaskan 

mengenai: (a) Hasil  penelitian meliputi: (1) Keadaan awal, (2) Hasil 

penelitian siklus I, dan (3) Hasil penelitian siklus II, (b) Pembahasan dan 

(c) Kendala pelaksanaan penelitian. 

Bab V Penutup. Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bagian ini disajikan konsep-konsep teoritis yang mendasari 

pelaksanaan penelitian, yaitu: 

A. Media Bimbingan 

1. Pengertian Media Bimbingan 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (1999:640) 

disebutkan bahwa “media merupakan (1) alat (sarana) komunikasi seperti 

koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk; (2) yang terletak 

di antara dua pihak (orang, golongan, dsb); (3) perantara, penghubung”. 

Hal ini berarti media merupakan alat komunikasi yang menghubungkan 

antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya). 

Arsyad (2002:3) menyatakan bahwa kata medius berasal dari 

bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau 

“penghantar”. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Media dapat dijadikan sebagai sarana yang mempercepat terjadinya 

proses belajar. Materi akan lebih cepat dipahami dengan kehadiran media. 

Arsyad (2002:2) menyimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 
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Menurut Sutoyo (1993:31), diduga bahwa ada beberapa kegiatan 

(seperti: kegiatan bermain, menengok teman yang sakit), benda (seperti: 

gambar, buku bacaan), atau orang (seperti teman sebaya, guru dan orang 

tua) yang bisa dimanfaatkan sebagai media bimbingan. Berdasarkan 

pendapat dan hasil penelitian Sutoyo itulah penulis akan mencari upaya 

untuk mengembangkan empati mahasiswa melalui media bimbingan 

(kegiatan, benda dan orang). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka media dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu (baik berupa alat, orang ataupun kegiatan) 

yang menghubungkan dua pihak untuk menyalurkan informasi (pesan 

pembelajaran) antara sumber dan penerima dengan tujuan terjadinya 

proses belajar. 

Pengertian bimbingan menurut Prayitno (2004:99) merupakan “suatu 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 

seorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar 

orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan 

mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan 

dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku”. 

Memperhatikan pengertian di atas, maka seorang pembimbing 

harus memahami karakteristik dari masing-masing orang yang akan 

dibimbing dan mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Dengan 

kemampuan pembimbing mengetahui dan memahami karakteristik 

masing-masing orang yang akan dibimbing, dimungkinkan bisa 
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mempermudah pembimbing dalam mengembangkan kemampuan orang 

yang dibimbingnya. 

Winkel (1991:61) menekankan bahwa arti pentingnya bantuan 

bimbingan terletak dalam tujuan bantuan itu diberikan, yaitu supaya orang 

perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu 

menghadapi tugas-tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas, 

mewujudkan kesadaran dan kebebasan itu dalam membuat pilihan-pilihan 

secara bijaksana, serta mengambil tindakan-tindakan penyesuaian diri 

secara memadai. 

Berdasarkan pengertian di atas, bimbingan yaitu proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau 

beberapa orang individu agar orang yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri serta mampu menghadapi 

tugas-tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas untuk 

mengambil tindakan-tindakan penyesuaian diri secara memadai. 

Pengertian media bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu segala sesuatu (baik berupa kegiatan, benda ataupun orang) yang 

menghubungkan dua pihak untuk menyalurkan informasi (pesan 

pembelajaran) antara sumber dan penerima agar penerima dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri serta mampu menghadapi 

tugas-tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas untuk 

mengambil tindakan-tindakan penyesuaian diri secara memadai. 
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2. Fungsi Media Bimbingan 

Salah satu fungsi utama media pengajaran menurut Arsyad 

(2002:15) adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2002:15) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Winkel (1991:61) menambahkan bahwa bantuan itu tidak hanya 

berfungsi bila seseorang sudah menghadapi masalah aktual yang harus 

segera diselesaikannya dengan membuat pilihan atau mengambil tindakan 

penyesuaian diri, tetapi sudah dapat berfungsi jauh sebelumnya, bila orang 

menyadari bahwa tugas-tugas hidup menantang dia untuk 

mengembangkan segala potensinya. Tujuan, seperti yang diuraikan di atas 

menjadi tujuan akhir yang mungkin tidak akan direalisasi sepenuhnya 

dalam kehidupan orang yang dilayani; karena itu, tujuan bimbingan lebih 

berupa suatu sasaran yang semakin harus dituju. 

Prayitno (1999:197-215) menyatakan bahwa fungsi bimbingan 

mencakup empat fungsi yaitu: 

a. Fungsi pemahaman 

Pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan 

bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta 
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permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan 

membantu klien, serta pemahaman tentang lingkungan klien oleh klien. 

b. Fungsi pencegahan 

“Mencegah lebih baik daripada mengobati”. Apabila individu 

tidak mengalami sesuatu masalah, maka besarlah kemungkinan ia akan 

dapat melaksanakan proses perkembangannya dengan baik, dan 

kegiatan kehidupannya pun dapat terlaksana tanpa ada hambatan yang 

berarti. Pada gilirannya, prestasi yang hendak dicapainya dapat pula 

semakin meningkat. 

c. Fungsi pengentasan 

Orang yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu 

keadaan yang tidak mengenakkan sehingga perlu diangkat atau 

dikeluarkan dari bendanya yang tidak mengenakkan, Ia perlu dientas 

dari keadaan yang tidak disukainya itu. 

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang 

baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan 

maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. 

Mendasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, maka fungsi 

media bimbingan yaitu dapat membangkitkan motivasi belajar, dapat 

membuat konsep yang abstrak menjadi  konkrit dan dapat digunakan 

sebagai upaya pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan 

dan pengembangan. 
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3. Kriteria Pemilihan Media Bimbingan 

Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media 

merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu 

ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media 

(Arsyad, 2002:73): 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip dan generalisasi 

c. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau 

sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan 

d. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria 

utama 

e. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan 

f. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf 

harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

4. Jenis dan Karakteristik Media Bimbingan 

Allen (dalam Suparman, 1997:178) memberikan petunjuk yang 

dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih media yang sesuai dengan 

tujuan instruksional tertentu. Ia menggambarkan tinggi rendahnya 

kemampuan setiap jenis media bagi pencapaian berbagai tujuan belajar 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kemampuan Jenis Media dalam Mempengaruhi Berbagai Macam 

Belajar 

Tujuan Belajar 

   Media In
fo
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Visual Diam 

Film 

Televisi 

Obyek 3-D 

Rekaman Audio 

Pelajaran Terprogram 

Demonstrasi 

Buku Teks Cetak 

Sajian Lisan 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Tinggi 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Sedang 

Rendah 

Sedang 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sumber: Suparman, 1997:178 

 

Dari beberapa pengelompokan media yang dikemukakan di atas dapat 

dilihat bahwa hingga kini belum terdapat kesepakatan tentang taksonomi 

media yang mencakup segala aspek dan berlaku umum, khususnya untuk 

suatu sistem pembelajaran. Karena itu pengelompokan yang ada juga 

dilakukan atas dasar pertimbangan dan kepentingan yang berbeda. 

Tiap media mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. 

Tidak ada satu media yang unggul untuk semua kepentingan, yang ada 

yaitu tepat untuk yang satu dan kurang tepat untuk yang lain. Oleh karena 
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itu perlu dipahami ciri atau karakteristik masing-masing media dalam 

penggunaannya. Pengenalan akan jenis dan karakteristik media ini 

merupakan salah satu faktor dalam penentuan atau pemilihan media nanti. 

Beberapa keuntungan film menurut Arsyad (2002:48) yaitu: (a) 

Film dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar ketika membaca, 

berdiskusi, berpraktek, dan lain-lain; (b) Film dapat menggambarkan suatu 

proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika 

dipandang perlu; (c) Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, 

film menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya; dan (d) Film yang 

mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan 

pembahasan dalam kelompok. 

Keterbatasan film menurut Arsyad (2002:50) yaitu: (a) Pengadaan 

film umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak; (b) Pada 

saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga tidak 

semua penonton mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan 

melalui film tersebut; (3) Film yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan kecuali film itu dirancang 

dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Keterbatasan lainnya 

yaitu apabila penonton belum mempersiapkan diri untuk menerima pesan-

pesan yang disampaikan lewat film tersebut akan membawa dampak yang 

kurang baik untuk penonton. 

Terlepas dari kelebihan dan kelemahannya, media yang penulis 

manfaatkan dalam penelitian ini yaitu film. Film dapat menyajikan 
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informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. Tidak semua film dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati. Diduga film yang mempunyai pesan-pesan 

positif dan alur cerita mengharukan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati. Film tersebut juga perlu disesuaikan dengan 

tingkatan umur orang yang melihatnya. 

 

B. Empati 

1. Pengertian Empati 

Istilah “empati” berasal dari kata Einfuhlung yang digunakan oleh 

seorang psikolog Jerman; secara harfiah berarti “merasa terlibat” (Tubbs, 

2000:173). Pengenalan awal empati dalam bahasa Inggris dari kata Yunani 

empatheia, “ikut merasakan”, istilah yang pada awalnya digunakan para 

teoritikus estetika untuk kemampuan memahami pengalaman subjektif 

orang lain (Goleman, 2002:138). 

Pada tahun 1920-an, E. B. Titchener, seorang ahli psikologi 

Amerika menggunakan istilah mimikri motor sebagai arti teknis asli dari 

kata empati. Menurut teori Titchener empati berasal dari semacam 

peniruan secara fisik atas beban orang lain, yang kemudian menimbulkan 

perasaan yang serupa dalam diri seseorang (Goleman, 2002:138). 

Seseorang akan menirukan secara fisik atas beban orang lain terlebih 

dahulu sehingga akan memudahkan munculnya perasaan serupa yang 

dialami orang lain pada dirinya. 
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Sebuah penilaian yang mendukung adanya basis fisiologi untuk 

empati dalam diri manusia telah dilakukan oleh Robert Levenson, ahli 

psikologi dari University of California di Berkeley (Goleman, 2002:146). 

Penelitian ini mempelajari pasangan-pasangan suami isteri yang mencoba 

menebak apa yang dirasakan oleh pasangan mereka selama diskusi yang 

hangat. Pasangan suami isteri direkam dengan video dan respons fisiologis 

mereka diukur sementara mereka membicarakan masalah-masalah yang 

merisaukan dalam perkawinan mereka (bagaimana mendidik anak-anak, 

kebiasaan-kebiasaan, dan semacamnya). Masing-masing pasangan melihat 

kembali rekaman tersebut dan menceritakan apa yang dirasakannya dari 

saat ke saat. Kemudian, pasangan itu meninjau kembali rekaman tersebut 

untuk kedua kalinya, sekarang berusaha membaca perasaan pasangannya. 

Ketelitian paling empatik terjadi pada suami isteri yang reaksi 

fisiologisnya sejalan dengan pasangannya yang sedang mereka tonton. 

Artinya, ketika pasangan mereka menunjukkan respons peningkatan peluh, 

mereka pun berpeluh; bila pasangan mereka detak jantungnya melambat, 

mereka pun demikian. Pendek kata, tubuh mereka menirukan reaksi-reaksi 

fisik tak kentara dari saat ke saat pada pasangan mereka. 

Hal ini menyiratkan bahwa bila otak emosional menggerakkan 

tubuh dengan suatu reaksi yang kuat (panasnya amarah, misalnya) hanya 

dapat timbul sedikit atau sama sekali tidak ada empati. Empati 

membutuhkan cukup banyak ketenangan dan kesediaan untuk menerima, 

sehingga sinyal-sinyal perasaan halus dari orang lain dapat diterima dan 

ditirukan oleh otak emosional orang itu sendiri. 
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Hasil-hasil studi di Amerika menemukan bahwa akar empati dapat 

dilacak sejak masa bayi. Praktis saat mereka lahir, bayi akan terganggu 

bila mereka mendengar bayi lain menangis (respons yang oleh beberapa 

orang dianggap sebagai tanda-tanda awal empati). Sebagai contoh: pada 

saat Hope yang usianya baru sembilan bulan, melihat bayi lain jatuh, air 

matanya bercucuran dan ia merangkak ke arah ibunya minta dihibur. 

Seolah-olah dialah yang baru saja terluka. 

Emosi jarang diungkapkan dengan kata-kata; emosi jauh lebih 

sering diungkapkan melalui isyarat. Goleman (2002:136) menyatakan 

bahwa kunci untuk memahami perasaan orang lain (empati) adalah mampu 

membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi 

wajah, dan sebagainya. Sesungguhnya, bila kata-kata seseorang tidak 

cocok dengan nada bicara, gerak-gerik, atau saluran nonverbal lainnya, 

kebenaran emosional terletak pada bagaimana ia mengatakan sesuatu 

bukannya pada apa yang dikatakannya. Empati dibangun berdasarkan 

kesadaran diri; semakin terbuka kita kepada emosi diri sendiri, semakin 

terampil kita membaca perasaan. 

Salah satu petunjuk praktis yang digunakan dalam riset komunikasi 

adalah bahwa sembilan puluh persen atau lebih dari pesan emosional bersifat 

nonverbal. Dan, pesan-pesan semacam itu (kecemasan dalam nada bicara 

seseorang, rasa terganggu dalam gerak-gerik yang cepat) hampir senantiasa 

ditangkap secara tak sadar, tanpa memberi perhatian khusus akan sifat pesan 
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tersebut, tetapi dengan sendirinya menerima dan menanggapi. Kecakapan 

yang memungkinkan kita untuk melakukan ini dengan baik atau dengan 

buruk, pada umumnya, juga dipelajari dengan sendirinya. 

Empati adalah persepsi dan komunikasi yang melibatkan resonansi 

identifikasi, dengan mengalami sendiri refleksi emosional yang dialami 

oleh orang lain. Empati berlangsung terus sepanjang hayat sebagai modus 

dasar bagi komunikasi yang berarti di antara orang-orang dewasa (Tubbs, 

2000:173). 

Carl Rogers menyebut empati sebagai suatu sikap melihat realita 

dengan cara, sudut pandang, pengertian dan pengalaman emosional pribadi 

dari konseli tanpa dirinya sendiri lebur di dalamnya (Parakaleo, edisi 

Oktober-Desember 2000). Winkel (1991:175) mengartikan “empathy atau 

empathic understanding, yaitu konselor mampu mendalami pikiran dan 

menghayati perasaan siswa, seolah-olah konselor pada saat ini menjadi 

siswa, tanpa terbawa-bawa sendiri oleh semua itu dan kehilangan 

kesadaran akan pikiran serta perasaan pada diri sendiri”. 

Chaplin (2004:165) mengartikan empati sebagai “realisasi dan 

pengertian terhadap perasaan, kebutuhan dan penderitaan pribadi lain”. 

Sedangkan menurut Geldard (2004:45) “empati adalah sepenuhnya 

memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain”. Jumarin 

(2002:97) mengemukakan bahwa “empati tidak saja berkaitan dengan 

aspek kognitif, tetapi juga mengandung aspek afektif dan ditunjukkan 



23 

 

dalam gerakan, cara berkomunikasi (mengandung dimensi kognitif, 

afektif, perseptual, somatic/kinesthetic, apperceptual dan communicative”. 

Dalam bukunya, Rakhmat (2005:133) mengemukakan bahwa 

empati dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti 

emosional bagi kita, sebagai keadaan ketika pengamat bereaksi secara 

emosional karena ia menanggapi orang lain mengalami atau siap 

mengalami suatu emosi. 

Alfred Adler, seperti yang dikutip Ratna Megawangi mendefinisikan 

empati dengan kemampuan seseorang untuk “melihat dengan mata orang lain, 

mendengar dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan hati orang lain”. 

(http://ihf-

org.tripod.com/pustaka/TUMBUHKANKEPEDULIANDANKASIHSAYA

NGKEPADAANAK.htm) 

Rasa kepedulian, kasih sayang, dan keinginan menolong sesama 

adalah bersumber dari adanya rasa empati pada diri seseorang. Seorang 

yang mempunyai rasa empati dapat merasakan penderitaan orang lain, 

binatang, atau makhluk hidup lainnya, sehingga timbul keinginan untuk 

dapat berbuat sesuatu untuk menolong atau meringankan penderitaan 

sesama makhluk hidup. 

Mendasarkan pada pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui 

unsur-unsur dalam empati, yaitu: (a) terjadinya proses persepsi dengan 

orang lain; (b) terjadinya proses komunikasi dengan orang lain baik verbal 

maupun nonverbal; (c) mengerti (memahami) apa yang dirasakan oleh 
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orang lain; (d) mengerti (memahami) kebutuhan orang lain; (e) tidak 

hanya mengandung aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif yang 

ditunjukkan dalam gerakan, cara berkomunikasi; (f) tidak ikut lebur dalam 

pengalaman emosional orang lain. 

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas, maka dapat 

diambil pengertian bahwa empati yaitu kemampuan seseorang melihat 

realita dengan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain dan 

menunjukkannya dalam gerakan cara berkomunikasi tanpa ikut lebur 

dalam pengalaman emosional orang lain. 

2. Peran dan Fungsi Empati Bagi Konselor 

Berdasarkan pengertian empati, dapat diketahui betapa pentingnya 

empati dalam setiap hubungan manusia. Empati selalu menjadi syarat 

dalam setiap “profesi layanan bantuan (helping service profession). 

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (calon konselor) seharusnya juga 

memiliki keterampilan dalam berempati. Bahkan pengurus besar ABKIN 

(Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) (2005:15) menjadikan 

empati sebagai indikator dengan subkompetensi K.2.1. Menampilkan 

keutuhan pribadi konselor Kompetensi K.2. Memiliki kesadaran dan 

komitmen etika profesional dalam Standar Kompetensi Konselor 

Indonesia (SKKI). 

Dengan dimasukkannya empati sebagai keutuhan pribadi konselor 

dalam SKKI, hal tersebut menunjukkan bahwa empati merupakan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh konselor. Tidak berbeda dengan 
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mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang merupakan calon konselor, 

mereka harus dibekali kompetensi tersebut sejak di bangku perkuliahan. 

Mereka seharusnya memiliki “empati lebih” dibandingkan mahasiswa lain. 

Empati sangat penting sekali keberadaannya dalam hal mendidik 

anak. Salah satu hasil percobaan Stern (Goleman, 2002:142) menunjukkan 

bahwa tiadanya kesetalaan (attunement= penyesuaian diri) dalam jangka 

panjang antara orang tua dan anak akan menimbulkan kerugian emosional 

yang sangat besar bagi si anak. Apabila orang tua terus menerus gagal 

memperlihatkan empati apa pun dalam bentuk emosi tertentu pada anak 

(kebahagiaan, kesedihan, kebutuhan membelai), anak akan mulai 

menghindar untuk mengungkapkan, dan barangkali bahkan untuk 

merasakan emosi-emosi yang sama. 

Winkel (1991:174) menyatakan bahwa konselor seharusnya 

mempunyai sejumlah kualitas kepribadian, yaitu mengenal diri sendiri 

(knowing oneself), memahami orang lain (understanding others), dan 

kemampuan berkomunikasi dengan orang lain (relating to others). Empati 

merupakan bagian dari kualitas memahami orang lain (understanding 

others). Keterbukaan hati dan pikiran memungkinkan menjadi peka 

(sensitivity) terhadap pikiran dan perasaan yang diungkapkan oleh orang 

lain, baik dengan kata-kata maupun dengan ungkapan nonverbal, dan ikut 

menghayatinya tanpa kehilangan identitasnya sendiri. 

Al-Ghazzali (2003:106) menjadikan empati sebagai salah satu 

tugas dan kewajiban bagi orang yang menetapkan diri dan bertekad untuk 
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mengambil pekerjaan sebagai pengajar. Ia harus memperlihatkan 

kebaikan, simpati dan bahkan empati kepada para pelajarnya dan 

memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri”. Hal ini berimplikasi 

bahwa konselor sekolah (pengajar dan pendidik) berkewajiban 

memperlihatkan empati dalam tugas kesehariannya. 

Secara umum fungsi dari empati adalah untuk memperoleh 

informasi dan untuk membangun aliansi terapeutik. Secara lebih khusus 

fungsi empati adalah untuk memahami beberapa aspek pengalaman 

seseorang. Mode pemahaman tersebut mencakup pemahaman aspek 

kognitif, seperti cara berpikir, imaginatif transposing, symbol 

interpretation, memory association, self other distinction, and the use of 

prior knowledge. Aspek afektif misalnya affect sharing, affective 

resonance, and reverberation. 

Disamping itu pemahaman juga mencakup aspek perceptual, 

apperceptual, kinesthetic/somatic modes. Empati kognitif berkaitan dengan 

pemahaman sesuatu sesuai dengan pikiran, kesadaran klien. Empati afektif 

berkaitan dengan pemahaman sesuatu sebagaimana klien merasakan. 

Dengan melakukan empati, diharapkan konselor mampu 

memahami klien dan merespon terhadap klien sesuai dengan self-

experience klien. Kondisi seperti itu akan membangun hubungan 

terapeutik, dimana disadari atau tidak akan terjadi proses pengaruh, 

identifikasi dari konselor kepada klien (Jumarin, 2002:103). 
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3. Komponen Empati 

Berdasarkan uraian tentang empati di atas, penulis merangkum 

komponen empati dari berbagai tokoh yang sudah dijabarkan sebelumnya.  

Komponen-komponen empati tersebut yaitu: 

a. Sikap melihat realita dari sudut pandang orang lain tanpa dirinya lebur 
di dalamnya (Rogers) 

b. Mengerti perasaan orang lain (Alfred Adler) 
c. Suka menolong (Alfred Adler) 
d. Kasih sayang (Alfred Adler) 
e. Kesadaran diri; semakin terbuka kita kepada emosi diri sendiri, 

semakin terampil kita membaca perasaan (Daniel Goleman) 
f. Mampu membaca pesan nonverbal (Daniel Goleman) 

 

Berdasarkan komponen-komponen inilah penulis akan 

menjadikannya indikator dalam penyusunan skala empati. 

 

4. Keterkaitan antara Media Bimbingan dan Empati 

Media bimbingan yaitu segala sesuatu (baik berupa alat, orang 

ataupun kegiatan) yang menghubungkan dua pihak untuk menyalurkan 

informasi (pesan pembelajaran) antara sumber dan penerima agar 

penerima dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri serta mampu 

menghadapi tugas-tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas 

untuk mengambil tindakan-tindakan penyesuaian diri secara memadai. 

Film merupakan salah satu media bimbingan yang dapat dijadikan 

sarana untuk mendorong dan meningkatkan motivasi, serta untuk 

menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya (Arsyad, 2002:48) 

Peer Counseling merupakan salah satu media bimbingan yang 

digunakan dalam penelitian ini. Proses kelompok dalam peer counseling 
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dapat dirumuskan sebagai prosedur demokratis, di mana individu dalam 

kelompok secara bersama mengidentifikasi, mencari, dan berusaha 

memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yaitu mengembangkan 

empati mahasiswa.  

Menurut Danim (2004:146) tujuan proses kelompok adalah 

meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu tidak akan 

meningkat, bahkan tidak dapat dicapai sama sekali, jika hanya 

dilakukan secara individual atau sendiri-sendiri. Proses kelompok 

memiliki seperangkat nilai penting dalam proses pendidikan secara 

keseluruhan. Melalui media peer counseling diharapkan empati 

mahasiswa dapat berkembang. 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berusaha memanfaatkan 

media bimbingan tersebut sebagai upaya mengembangkan empati mahasiswa. 

Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mahasiswa tentang empati akan 

dikembangkan dengan menggunakan media bimbingan (kegiatan, benda 

ataupun orang). Media bimbingan ini akan mendukung berkembangnya 

empati mahasiswa karena tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadinya proses 

belajar (belajar untuk mengembangkan empati).  

Menurut teori Titchener empati berasal dari semacam peniruan 

secara fisik atas beban orang lain, yang kemudian menimbulkan perasaan 

yang serupa dalam diri seseorang (Goleman, 2002:138). Seseorang akan 

menirukan secara fisik atas beban orang lain terlebih dahulu sehingga akan 

memudahkan munculnya perasaan serupa yang dialami orang lain pada 

dirinya. 
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Keterkaitan antara media bimbingan (film dan peer counseling) 

dan empati diuraikan secara jelas pada bagan 1 sebagai berikut: 

 
Bagan 1. Keterkaitan antara Media Bimbingan dan Empati 

5. Upaya Mengembangkan Empati 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

empati menurut Lauster (2002:41). Upaya-upaya tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat diri sendiri, dan 
membiarkan juga emosi, hasrat dan keinginan yang sama tumbuh 
pada orang lain 

b. Belajar mendengar pendapat orang lain, walaupun tidak setuju dengan 
apa yang dikatakan dan membiarkan orang lain menyelesaikan apa 
yang dikatakannya serta mengajukan pertanyaan sebelum memberikan 
penilaian 

c. Memperhatikan orang lain di jalan, di restoran dan di bus dan 
mencoba memahami perasaannya melalui air mukanya 

d. Menilai orang lain tidak hanya didasarkan pada tampak luar saja. Jauh 
lebih penting lagi mengetahui sikap dasar seseorang, dan itu hanya 
akan didapat melalui pembicaraan dan tanya jawab yang menarik 

e. Melihat film pendek di televisi, matikan suaranya dan mencoba 
memperkirakan pokok persoalan yang dibicarakan. Untuk itu setiap 
diri perlu menempatkan diri dalam adegan itu 

f. Menganalisis perbedaan pendapat dalam suatu pembicaraan, mengapa 
pendapat seseorang bertentangan sama sekali dengan pendapat yang 
kita sampaikan 

g. Menanyai diri sendiri mengapa dalam suatu situasi tertentu 
memberikan reaksi tertentu. Dengan mengetahui latar belakang 
tingkah laku sendiri, maka akan mudah untuk menempatkan diri 
dalam kedudukan orang lain 

h. Mencari sebab-sebab dalam diri sendiri ketika tidak menyukai 
seseorang 

Media 

Melihat 

Peer 
Counseling

Empati 
Berkembang 
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i. Mencoba mencari sebanyak mungkin keterangan tentang seseorang 
sebelum melakukan penilaian tentang orang itu. Sekali saudara 
mengetahui mengapa seseorang mempunyai tingkah laku tertentu, 
maka saudara akan dapat menilainya dengan lebih tepat. Dan sikap 
saudara terhadapnya juga akan lebih sesuai 

j. Mengingat selalu bahwa setiap orang dipengaruhi oleh perasaan dan 
selanjutnya mempengaruhi tingkah lakunya. 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Mendasarkan pada konsep-konsep teoritis di atas, maka hipotesis tindakan 

yang penulis ajukan yaitu melalui pemanfaatan media bimbingan akan mampu 

mengembangkan empati mahasiswa. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Memanfaatkan kegiatan peer counseling yang dipadukan dengan outbond 

training (pelatihan di alam terbuka) sebagai upaya efektif dalam membangun 

pemahaman terhadap konsep empati. Alasan penulis akan melaksanakan 

kegiatan ini yaitu: (a) metode ini adalah sebuah simulasi kehidupan yang 

komplek yang dibuat menjadi sederhana. Pada dasarnya segala bentuk 

aktivitas di dalam pelatihan adalah bentuk sederhana dari kehidupan yang 

sangat kompleks; (b) metode ini menggunakan pendekatan metode belajar 

melalui pengalaman (experiental learning). Oleh karena adanya pengalaman 

langsung terhadap sebuah fenomena, orang dengan mudah menangkap esensi 

pengalaman itu; (c) metode ini penuh kegembiraan karena dilakukan dengan 

permainan. Ciri ini membuat orang merasa senang di dalam melaksanakan 

kegiatan pelatihan (Ancok, 2003:4). 
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2. Memanfaatkan benda atau alat berupa audiovisual, yaitu melihat film 

(VCD) melalui televisi yang isi ceritanya dapat membangkitkan empati 

mahasiswa. 

Kedua upaya yang telah penulis rencanakan, pelaksanaannya tidak 

berdiri sendiri (melakukan kegiatan peer counseling saja, atau melihat film 

saja) tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan bersama-sama 

(gabungan dari beberapa upaya). 

 

D. TEORI CADANGAN: 

Peer Counseling 

Peer counseling involves training and supervising under graduate students to 

provide specific services to meet developmental and educational needs 

of students (Cox, 1999). Examples of various peer counseling programs 

include counseling for deciding on academic majors, providing 

workshops n study skills (e.g., time management), and health-related 

interventions (e.g., rape prevention, AIDS education). Peer counseling 

is an excellent opportunity for undergraduate students to gain people-

helping skills and is considered by administrators to be a cost-effective 

source of service delivery for specific areas of need. (page 326) 

Don C. Locke, Jane E. Myers, Edwin L. Herr. 2001. The Handbook of 

Counseling. California: Sage Publications. 

 



 

32 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan yang Digunakan 

Sesuai dengan latar belakang, masalah dan tujuan dari penulisan skripsi 

ini, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian tindakan 

(action research). Menurut Rianto (1996:40), “penelitian tindakan menekankan 

kepada kegiatan (tindakan) dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktek 

atau situasi nyata dalam skala yang mikro, yang diharapkan kegiatan tersebut 

mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar”. 

Ebbut (dalam Wiriaatmadja, 2005:12) mengemukakan bahwa penelitian 

tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut. 

Tujuan utama penelitian tindakan adalah untuk mengubah perilaku 

penelitinya, perilaku orang lain, dan atau mengubah kerangka kerja, organisasi, 

atau struktur lain yang pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku 

peneliti-penelitinya dan atau perilaku orang lain. Jadi, penelitian tindakan 

lazimnya dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru 

dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung pada ruang kelas 

atau ajang dunia kerja (Suwarsih Madya, 1994:12). 
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Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari penelitian tindakan. 

Kelebihan penelitian tindakan yaitu: (1) Kerjasama dalam penelitian tindakan 

menimbulkan rasa memiliki; (2) Kerjasama dalam penelitian tindakan mendorong 

kreativitas dan pemikiran kritis; (3) Kerjasama meningkatkan kemungkinan untuk 

berubah; (4) Kerjasama dalam penelitian meningkatkan kesepakatan. 

Adapun kelemahan-kelemahan dari penelitian tindakan yaitu: (1) 

Kelemahan yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

dalam teknik dasar penelitian tindakan oleh pihak peneliti; (2) Kelemahan yang 

berkenaan dengan waktu, karena penelitian tindakan memerlukan komitmen 

peneliti untuk terlibat dalam prosesnya; (3) Kesulitan yang berhubungan dengan 

konsepsi proses kelompok. Proses kelompok dapat berjalan dengan baik jika 

pemimpin kelompok itu demokratis, yaitu seseorang yang memungkinkan para 

anggotanya ikut mengendalikan jalannya diskusi (Suwarsih Madya, 1994:15). 

Upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengantisipasi kelemahan-

kelemahan penelitian tersebut yaitu: (1) Untuk mengatasi kelemahan pertama 

berkenaan dengan kurangnya pengetahuan peneliti, peneliti berupaya mempelajari 

pendekatan penelitian tindakan kelas dengan membaca buku referensi dan 

mengadakan diskusi dengan dosen pembimbing; (2) Untuk mengatasi kelemahan 

kedua berkenaan dengan waktu, peneliti melakukan penjadwalan dan kesepakatan 

dengan partisipan penelitian secara terpadu; (3) Untuk mengatasi kelemahan 

ketiga berkenaan dengan kesulitan yang berhubungan dengan konsepsi proses 

kelompok, peneliti melakukan proses penelitian secara demokratis (dalam hal 

pelibatan partisipan sampai tindakan yang dilakukan). Harapannya, dengan 
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adanya upaya meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam penelitian tindakan 

kelas, proses penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berjalan dengan baik. 

Menurut Chein, dkk (dalam Suwarsih Madya, 1994:25-30) terdapat empat 

jenis penelitian tindakan, yaitu: (1) Penelitian tindakan diagnostik; (2) Penelitian 

tindakan partisipan; (3) Penelitian tindakan empiris; (4) Penelitian eksperimental. 

Jenis penelitian tindakan yang penulis gunakan adalah jenis kedua, yaitu 

penelitian tindakan partisipan, sebab dalam penelitian ini penulis melakukan 

tindakan dan terlibat langsung dalam proses penelitian dari awal. 

Empat langkah yang disarankan oleh Suwarsih Madya (1994:19) dalam 

proses penelitian tindakan adalah (1) Penyusunan rencana; (2) Tindakan; (3) 

Observasi; dan (4) Refleksi. Keempat langkah penelitian tersebut dijelaskan 

secara singkat pada sub bab selanjutnya. 

 
B. Langkah-langkah Penelitian 

1. Penyusunan Rencana 

Rencana penelitian tindakan merupakan tindakan yang tersusun, 

dari segi definisi harus prospektif pada tindakan, rencana itu harus 

memandang ke depan. Adapun penyusunan rencana yang penulis lakukan 

dalam penelitian ini meliputi: (a) Identifikasi dan perumusan masalah; (b) 

Menetapkan hipotesis tindakan; (c) Menetapkan partisipan; dan (d) 

Menyusun rencana tindakan. Penyusunan rencana yang penulis lakukan 

disajikan dalam tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Penyusunan Rencana Tindakan 

No Kegiatan Kegiatan nyata yang dilakukan peneliti 
1. Identifikasi dan 

perumusan masalah 
- Melakukan pengambilan data awal 

kecenderungan empati mahasiswa BK 
dengan skala empati 

- Memilih mahasiswa yang memiliki 
kecenderungan empati rendah/sedang 

- Menggali dan merumuskan penyebab 
utama empati rendah/sedang pada 
mahasiswa 

- Menentukan tindakan layanan yang harus 
dilakukan untuk mengembangkan empati 
mahasiswa 

2. Menetapkan hipotesis 
tindakan 

Menentukan alternatif tindakan yang dapat 
dilakukan untuk mengembangkan empati 
mahasiswa Bimbingan dan Konseling (BK) 

3. Menetapkan partisipan Mempersiapkan partisipan yang dilibatkan 
dalam penelitian tindakan, yaitu mahasiswa 
angkatan 2005 jurusan BK 

4. Menyusun rencana 
tindakan 

- Melaksanakan tindakan peer counseling 
yang dimodifikasi dengan outbond 
training 

- Melihat film yang alur ceritanya dapat 
membangkitkan empati seseorang, yaitu 
film yang berjudul “Children of Heaven”  

  
Keempat langkah penelitian tersebut selanjutnya dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi dan perumusan masalah 

Sebelum menyusun rencana penelitian ini, penulis berupaya 

mengetahui bagaimana kecenderungan empati mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling angkatan 2005. Sebagai calon konselor, 

mereka dituntut untuk mempunyai kecenderungan empati yang tinggi. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan skala empati. 
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Setelah skala empati diberlakukan pada mahasiswa angkatan 2005 

jurusan BK yang berjumlah 64 orang maka diperoleh data sebagai 

berikut: (1) terdapat 9 (sembilan) orang (14 %) yang mempunyai 

kecenderungan empati sedang; (2) terdapat 55 (lima puluh lima) orang 

(yang mempunyai kecenderungan empati tinggi (86 %); 3) tidak ada 

mahasiswa yang termasuk dalam kategori empati rendah (0 %). 

Dari perolehan data awal seperti disajikan di atas, dapat ditetapkan 

bahwa penyebab utama mahasiswa mempunyai kecenderungan empati 

sedang adalah: (1) kurangnya pemahaman tentang empati dan pentingnya 

empati bagi mahasiswa BK; (2) belum adanya diskusi antar mahasiswa 

tentang arti pentingnya empati bagi mahasiswa BK; (3) belum 

dimanfaatkannya media bimbingan (alat, kegiatan ataupun orang) untuk 

mengembangkan empati mahasiswa BK. 

b. Hipotesis tindakan 

Bertolak dari kerangka konseptual tersebut di atas, ada 

beberapa alternatif yang mungkin dapat dilakukan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan 

dan Konseling FIP UNNES tahun akademik 2005/2006, yaitu dengan: 

(1) memberikan pemahaman tentang empati dan arti pentingnya 

empati bagi mahasiswa BK; (2) melakukan diskusi antar mahasiswa 

tentang arti pentingnya empati bagi mahasiswa BK; (3) memanfaatkan 

media bimbingan untuk mengembangkan empati mahasiswa BK. 
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Untuk memenuhi harapan, maka hipotesis tindakan yang dilakukan 

yaitu:  

1) Memanfaatkan kegiatan peer counseling yang dipadukan dengan 

outbond training (pelatihan di alam terbuka) sebagai upaya efektif 

dalam membangun pemahaman terhadap konsep empati. Alasan 

penulis akan melaksanakan kegiatan ini yaitu: (a) metode ini 

adalah sebuah simulasi kehidupan yang komplek yang dibuat 

menjadi sederhana. Pada dasarnya segala bentuk aktivitas di dalam 

pelatihan adalah bentuk sederhana dari kehidupan yang sangat 

kompleks; (b) metode ini menggunakan pendekatan metode belajar 

melalui pengalaman (experiental learning). Oleh karena adanya 

pengalaman langsung terhadap sebuah fenomena, orang dengan 

mudah menangkap esensi pengalaman itu; (c) metode ini penuh 

kegembiraan karena dilakukan dengan permainan. Ciri ini 

membuat orang merasa senang di dalam melaksanakan kegiatan 

pelatihan (Ancok, 2003:4). 

2) Memanfaatkan benda atau alat berupa audiovisual, yaitu melihat 

film (VCD) melalui televisi yang isi ceritanya dapat 

membangkitkan empati mahasiswa. 

c. Partisipan 

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan dan Konseling FIP 

UNNES yang mempunyai kecenderungan empati sedang. Sesuai 
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dengan tujuan, harapannya mahasiswa yang mempunyai 

kecenderungan empati sedang setelah terlibat dalam penelitian ini 

kecenderungan empatinya akan semakin berkembang. 

Penulis tidak hanya melibatkan mahasiswa yang mempunyai 

kecenderungan empati sedang saja, namun mengkolaborasikan dengan 

mahasiswa yang memiliki kecenderungan empati tinggi. Hal ini 

penulis lakukan dengan tujuan agar terjadi proses transfer (melalui 

tindakan-tindakan dalam proses penelitian) dari mahasiswa yang 

memiliki kecenderungan empati tinggi kepada mahasiswa yang 

mempunyai kecenderungan empati sedang. 

Penggolongan kriteria mahasiswa yang memiliki empati tinggi, 

sedang dan rendah menggunakan penilaian dengan skor standar 

(Saifuddin Azwar, 2001:163). Pemberian nilai yang menggunakan 

skor standar dilakukan dengan mengubah skor hasil skala empati ke 

dalam bentuk penyimpangannya dari mean dalam satuan deviasi 

standar. Dalam hal inipun suatu pedoman pemberian nilai yang 

merupakan norma, ditentukan lebih dahulu. 

Norma yang peneliti gunakan diuraikan lebih rinci pada tabel 3 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Norma Kriteria Empati 

No. Rumus Norma Keterangan 
1. X > µ + 1 σ empati tinggi Apabila hasil perhitungan skala 

empati partisipan lebih dari rata-
rata ideal ditambah 1 (satu) 
standar deviasi ideal 

2. µ - 1 σ < X ≤ 
µ + 1 σ 

empati sedang Apabila hasil perhitungan skala 
empati lebih dari atau sama 
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dengan rata-rata ideal dikurangi 1 
(satu) standar deviasi ideal 
sampai kurang dari atau sama 
dengan rata-rata ideal ditambah 1 
(satu) standar deviasi ideal 

3. X < µ - 1 σ empati rendah Apabila hasil perhitungan skala 
empati kurang dari rata-rata ideal 
dikurangi 1 (satu) standar deviasi 
ideal 

 

Berdasarkan norma tersebut, mahasiswa yang termasuk dalam 

golongan empati rendah yang dijadikan partisipan dalam penelitian ini. 

Tidak menutup kemungkinan jika ternyata setelah diberlakukan norma 

tersebut dalam pengolahan data pada skala empati tidak ada yang 

memenuhi kriteria (empati rendah), maka peneliti berhak melibatkan 

mahasiswa yang memiliki kecenderungan empati sedang. Penekanan 

utama dalam penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan dari kondisi 

empati rendah/sedang menjadi tinggi. 

Perilaku-perilaku partisipan nantinya akan dikembangkan 

menjadi perilaku-perilaku yang mendekati indikator empati. 

Harapannya, empati partisipan akan lebih berkembang setelah terlibat 

dalam penelitian ini. Adapun perilaku-perilaku positif partisipan yang 

diharapkan akan muncul setelah penelitian ini yaitu:  

1) Kesadaran akan adanya masalah 

2) Mengerti (paham) dengan apa yang disampaikan oleh orang lain 

3) Tidak lebur dalam emosional orang lain 

4) Paham dengan apa yang dirasakan orang lain 
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5) Mengkomunikasikan (memberi timbal balik) atas apa yang 

dirasakan oleh orang lain 

6) Memahami kondisi emosi sendiri 

7) Belajar memperbaiki kekurangan diri 

8) Mengenal nada emosional yang terjalin melalui kata 

9) Mengenal perubahan sikap tubuh 

10) Suka menolong terhadap sesama 

11) Bersedia menolong meskipun dalam keadaan susah 

12) Memiliki rasa kasih sayang terhadap manusia 

13) Memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluk lain. 

d. Rencana tindakan 

Mengacu kepada hipotesis tindakan dan partisipan yang terlibat 

dalam penelitian, maka rencana tindakan yang dilakukan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan 

dan Konseling FIP UNNES tahun akademik 2005/2006 yaitu dengan 

memanfaatkan media bimbingan yang berupa kegiatan peer counseling 

yang dipadukan dengan outbond serta melihat film yang berjudul 

“Children of Heaven”. Rencana tindakan dalam penelitian ini lebih 

jelasnya lihat pada lampiran 5. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan yaitu suatu 

bentuk kajian yang bersifat reflektif dengan pemberian tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dan tindakan, serta 
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memperbaiki kondisi dimana praktik-praktik pembelajaran tersebut 

dilakukan. 

Model penelitian tindakan yang digunakan yaitu model penelitian 

tindakan menurut Kemmis dan Taggart (Wiriaatmadja, 2005:66) yang 

disajikan pada bagan 2 sebagai berikut: 

 
Bagan 2. Model Penelitian Tindakan menurut Kemmis dan Taggart 

 

 

 

 

 

 

 

Alur kerja skema siklus I dan siklus II di atas dapat digambarkan dalam 

tabel 3 yang menggambarkan tentang rencana pelaksanaan tindakan. 

Tabel 3. Rencana Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Rencana yang Dilakukan Peneliti 
Siklus I 1. Perencanaan I 

 
 

- Membuat rencana tindakan 
- Membuat pedoman pengamatan 
- Refleksi perkembangan empati 

mahasiswa 

2. Tindakan I - Memberikan pemahaman tentang 
empati 

- Melakukan diskusi tentang empati 
antar mahasiswa 

- Melaksanakan peer counseling 
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3. Pengamatan I - Pemahaman mahasiswa tentang 
empati semakin berkembang 

- Kecenderungan empati 
mahasiswa semakin berkembang 

4. Refleksi I Tindakan I sudah dipersiapkan dan 
dilaksanakan dengan baik namun 
hasilnya masih belum sesuai harapan 

Siklus II 1. Perencanaan II - Membuat rencana tindakan II 
- Membuat pedoman pengamatan 
- Refleksi perkembangan empati 

mahasiswa 
2. Tindakan II Melihat film yang dapat 

membangkitkan empati berjudul 
“Children of Heaven” 

3. Pengamatan II Perbaikan-perbaikan pada siklus II 
mengatasi kelemahan yang ditemukan 
pada siklus I 

4. Refleksi II Empati mahasiswa mengalami 
perkembangan 

 
C. Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode dan alat pengumpul data dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data tentang mahasiswa yang mempunyai kecenderungan empati kurang 

berkembang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala psikologis, dengan alat pengumpul data berupa skala 

empati. Metode ini dilakukan untuk mengetahui mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling yang mempunyai kecenderungan empati kurang 

berkembang. Skala empati digunakan sebelum dilaksanakannya tindakan 

(untuk mengetahui taraf empati mahasiswa) dan digunakan setelah diadakan 

penerapan tindakan (untuk mengetahui seberapa besar perubahan taraf empati 

mahasiswa setelah diadakan tindakan). 

 
Keunggulan penggunaan skala empati yaitu: (1) Stimulusnya 

berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap 
atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator perilaku 
dari atribut yang bersangkutan; (2) Atribut psikologis diungkap secara 
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tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku dan indikator perilaku 
diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem; (3) Respons subjek tidak 
diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. Semua jawaban 
dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh. 
Hanya saja, jawaban yang berbeda akan diinterpretasikan berbeda pula 
(Azwar, 2005:3-4) 
 

Skala empati berupa pernyataan yang mungkin terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Peneliti menyediakan tiga alternatif jawaban (a, b dan 

c) yang masing-masing jawaban menunjukkan tingkatan empati. Skala 

pengukuran (rating scale) yang peneliti gunakan dalam skala empati ini yaitu 

skala bertingkat (1, 2 dan 3). Skala 1 menggambarkan empati yang rendah 

dari aitem tersebut, skala 2 menggambarkan empati yang sedang dari aitem 

tersebut, dan skala 3 menggambarkan empati yang tinggi. Skala pengukuran 

bertingkat tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kondisi psikologis 

responden, khususnya mengenai kecenderungan empatinya. 

Tingkatan empati dari masing-masing pernyataan tidak sama 

(selalu berurutan 1, 2 dan 3), namun peneliti sengaja mengacaknya (bisa 

2, 1, 3 ataupun 3, 1 dan 2) agar responden tidak terpaku pada model 

jawaban yang sama. 

Untuk melengkapi data selain dari skala empati, peneliti 

menggunakan lembar evaluasi dari masing-masing tindakan dalam 

setiap siklusnya. Lembar evaluasi tersebut diberikan pada saat siklus I 

tindakan 1 (lihat lampiran 6), siklus I tindakan 2 (lihat lampiran 7) dan 

siklus II (lihat lampiran 8). Selain lembar evaluasi, pada saat siklus 2 
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peneliti juga menggunakan daftar check list setelah melihat film. Kisi-

kisinya dapat dilihat pada lampiran 9. 

Untuk mengetahui kondisi empati mahasiswa pasca siklus 2, peneliti 

menggunakan evaluasi antar mahasiswa. Setiap mahasiswa mengevaluasi 

bagaimanakah kondisi empati dari mahasiswa yang lain. Setiap mahasiswa 

menilai 3 mahasiswa yang lain. Peneliti mencantumkan ketigabelas indikator 

dalam evaluasi tersebut untuk memudahkan tiap mahasiswa dalam menilai 

mahasiswa lainnya. 

 
D. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui perubahan 

tingkatan empati mahasiswa. Data yang terkumpul dari responden dianalisis 

secara deskriptif dengan melihat gejala atau tanda-tanda perubahan tingkat empati 

mahasiswa yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa 

empatinya telah berkembang positif. Analisis kualitatif juga digunakan saat 

menganalisis hasil penelitian secara keseluruhan maupun per indikator. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkatan empati 

mahasiswa (pengolahan data dari skala empati), apakah tergolong rendah, sedang 

atau tinggi. Selain itu analisis kuantitatif juga digunakan sebagai tolok ukur 

apakah sudah terjadi perkembangan empati mahasiswa atau belum setelah 

dilakukan tindakan siklus I, II dan III. 

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan maka 

penulis melakukan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Validitas Skala Empati 

Agar skala empati ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya 

diukur maka penulis menggunakan validitas internal, artinya bagian 

instrumen mendukung “missi” instrumen secara keseluruhan, yaitu 

mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Adapun aplikasinya dalam 

penelitian ini bisa dilihat pada kisi-kisi (blue print) instrumen (lampiran 

10) dan skala empati secara utuh (lampiran 11). Untuk selanjutnya 

instrumen skala empati yang sudah jadi, diujicobakan dengan 

menggunakan rumus product moment dengan angka kasar.  

Rumus Product Moment dengan angka kasar: 

rxy= 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

2222XN

X-XYN

YYNX

Y

            (Arikunto, 

2002:146) 

2. Reliabilitas skala empati 

Selain valid, instrumen juga harus reliabel. Reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2002:154). 

Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reliabilitas 

internal dengan rumus Alpha. Alasan penggunaan rumus ini karena 

instrumen yang digunakan berbentuk tiga skor (1-3), bukan 1 (satu) dan 0 

(nol). 
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Rumus Alpha: 

r11 = 
( ) ⎥

⎥
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Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb
2  = jumlah varians butir 

σt
2  = varians total    (Arikunto, 2002:171) 

3. Analisis data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Adapun 

rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

% = 
100 x

N
n

 

Keterangan: 

n  = nilai yang diperoleh 

N  = jumlah seluruh nilai 

(Ali, 1993:186) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Upaya mengembangkan empati mahasiswa dengan memanfaatkan media 

bimbingan merupakan penelitian tindakan yang pelaksanaannya melalui dua 

siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian 

kolaboratif karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama terpadu antara 

peneliti dengan pihak-pihak yang terkait. 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah menetapkan aspek-aspek yang 

diteliti yaitu hal-hal yang terkait dengan “bagaimana upaya mengembangkan 

empati mahasiswa dengan memanfaatkan media bimbingan pada mahasiswa 

angkatan 2005 jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNNES tahun akademik 

2005/2006”. Disamping itu diperlukan upaya-upaya yang harus ditempuh untuk 

mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, serta melakukan pengamatan 

dan mencatat hasilnya. 

Secara umum kecenderungan empati mahasiswa angkatan 2005 jurusan 

Bimbingan dan Konseling yang terlibat dalam penelitian mengalami peningkatan 

setelah dikenai tindakan-tindakan yang memanfaatkan media bimbingan melalui 

siklus I dan siklus II. Pasca siklus I terjadi peningkatan 2,76 % dari kondisi awal, 

sedangkan pasca siklus II terjadi peningkatan 1,10 % dari kondisi pasca siklus I 

(3,88 % dari kondisi awal). Peningkatan sebesar 3,88 % tersebut membuktikan 

bahwa pemanfaatan media bimbingan dapat mengembangkan empati mahasiswa 
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meskipun kontribusinya kecil. Diduga penyebab kecilnya kontribusi tersebut 

karena kurang tepatnya prosedur pemilihan partisipan saat menjelang penelitian. 

Kondisi awal empati mahasiswa BK angkatan 2005 menunjukkan 55 

orang termasuk kategori empati tinggi dan 9 orang termasuk kategori empati 

sedang. Semestinya 9 (sembilan) orang yang termasuk kategori empati sedang 

yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Namun karena sesuatu hal, hanya 3 

(tiga) orang yang bersedia terlibat dalam penelitian. Sehingga partisipan dalam 

penelitian dikolaborasikan dengan mahasiswa yang memiliki kategori empati 

tinggi sebanyak 9 (sembilan) orang.  

Kolaborasi antara mahasiswa yang termasuk kategori empati sedang dan 

mahasiswa kategori empati tinggi ternyata berpengaruh pada hasil penelitian. 

Perbandingan mahasiswa yang berempati tinggi sebanyak 9 (sembilan) orang (tiga 

kali lipat mahasiswa yang berempati sedang) dan 3 (tiga) orang yang berempati 

sedang diduga menyebabkan kecilnya hasil peningkatan empati mahasiswa 

setelah mendapatkan tindakan. Mahasiswa yang berempati tinggi setelah 

memperoleh beberapa tindakan tetap berada pada kategori empati tinggi dan 

mahasiswa yang berempati sedang meningkat menjadi berempati tinggi. 

Peningkatan dari mahasiswa yang berempati sedang menjadi berempati tinggi 

inilah yang menjadikan hasil penelitian ini meningkat. Peningkatan 

kecenderungan empati pada mahasiswa dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5. Peningkatan Kecenderungan Empati Secara Keseluruhan 

Aspek 
Kondisi Siklus I Siklus II 

% Total
Awal Jml % Jml % 

Indikator 1 103 102 -0.97 99 -2.94 -3.88 
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Indikator 2 41 42 2.44 47 11.90 14.63 

Indikator 3 30 29 -3.33 32 10.34 6.67 

Indikator 4 117 128 9.40 110 -14.06 -5.98 

Indikator 5 91 91 0.00 94 3.30 3.30 

Indikator 6 31 31 0.00 32 3.23 3.23 

Indikator 7 20 19 -5.00 33 73.68 65.00 

Indikator 8 62 67 8.06 69 2.99 11.29 

Indikator 9 57 59 3.51 65 10.17 14.04 

Indikator 10 23 23 0.00 33 43.48 43.48 

Indikator 11 127 125 -1.57 122 -2.40 -3.94 

Indikator 12 64 71 10.94 62 -12.68 -3.13 

Indikator 13 32 33 3.13 31 -6.06 -3.13 

Total 798 820 2.76 829 1.10 3.88 

 
Selain terjadi peningkatan secara keseluruhan, secara individu juga 

terjadi peningkatan. Pada kondisi awal terdapat 3 (tiga) orang yang memiliki 

kecenderungan empati sedang dan 9 (sembilan) orang mempunyai 

kecenderungan empati tinggi. Setelah melalui siklus I, masih terdapat 3 (tiga) 

orang memiliki kecenderungan empati sedang sisanya termasuk golongan 

empati tinggi. Hasil pasca siklus II menunjukkan bahwa kedua belas 

partisipan mencapai kecenderungan empati tinggi semua. Gambaran tentang 

peningkatan empati mahasiswa secara individu dapat dilihat pada tabel 6 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Peningkatan Kecenderungan Empati Secara Individu 

Responden R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 R-11 R-12

Skor Awal 55 58 62 64 67 67 67 70 70 70 72 76 

Kriteria S S S T T T T T T T T T 
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Skor 

Siklus I 

65 57 62 63 72 74 66 69 70 71 73 78 

Kriteria T S S S T T T T T T T T 

Skor 

Siklus II 

68 64 64 79 65 71 65 65 70 70 76 72 

Kriteria T T T T T T T T T T T T 

 
1. Keadaan Awal 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III bahwa metode pengumpulan 

data menggunakan skala psikologi dengan alat pengumpul data berupa skala 

empati. Sebelum skala empati diberlakukan pada responden terlebih dahulu 

diuji tingkat validitas dan tingkat reliabilitasnya (perhitungan tingkat validitas 

dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13). Setelah skala empati 

diberlakukan pada mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan dan 

Konseling yang berjumlah 64 orang, diperoleh hasil kondisi awal 

kecenderungan empati mahasiswa sebanyak 55 orang (86 %) berada pada 

kategori tinggi dan sebanyak 9 orang (14 %) berada pada kategori empati 

sedang. Gambaran kecenderungan empati saat kondisi awal seperti terlihat 

pada tabel 7 sebagai berikut (kategori rendah, sedang, tinggi dalam skor nilai 

dan kategori dalam persentase dapat dilihat pada lampiran 14): 

Tabel 7. Kondisi Awal Kecenderungan Empati 

No. Kode Kecenderungan empati 
∑ % Kriteria

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

R-19
R-01 
R-28 
R-60 
R-03

52
55 
55 
58 
60

64,20
67,90 
67,90 
71,60 
74,07

Sedang
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang
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No. Kode Kecenderungan empati 
∑ % Kriteria

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

R-06
R-14 
R-16 
R-58 
R-36 
R-41 
R-42 
R-48 
R-55 
R-04 
R-12 
R-21 
R-24 
R-47 
R-64 
R-57 
R-08 
R-22 
R-27 
R-46 
R-56 
R-62 
R-07 
R-15 
R-17 
R-26 
R-29 
R-30 
R-43 
R-50 
R-61 
R-25 
R-44 
R-05 
R-13 
R-20 
R-31 
R-33 
R-38 
R-45 
R-52 
R-63 
R-09 
R-18 
R-32 
R-34 

62
62 
62 
62 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
66 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
71 
71 
71 
71 

76,54
76,54 
76,54 
76,54 
79,01 
79,01 
79,01 
79,01 
79,01 
80,25 
80,25 
80,25 
80,25 
80,25 
80,25 
81,48 
82,72 
82,72 
82,72 
82,72 
82,72 
82,72 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
83,95 
86,42 
86,42 
86,42 
86,42 
86,42 
86,42 
86,42 
86,42 
86,42 
87,65 
87,65 
87,65 
87,65 

Sedang
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
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No. Kode Kecenderungan empati 
∑ % Kriteria

52.
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

R-35
R-37 
R-39 
R-51 
R-53 
R-02 
R-40 
R-54 
R-59 
R-10 
R-23 
R-11 
R-49 

71
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
73 
73 
76 
76 

87,65
87,65 
87,65 
87,65 
87,65 
88,89 
88,89 
88,89 
88,89 
90,12 
90,12 
93,83 
93,83 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

 
 
Kondisi awal kecenderungan empati secara keseluruhan lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 

 
Grafik 1 Kondisi Awal Kecenderungan Empati Secara Keseluruhan 

 

Mendasarkan pada hasil kondisi awal empati mahasiswa bahwa 

masih terdapat 9 (sembilan) orang yang termasuk dalam kategori empati 

sedang. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengembangkan empati 

mahasiswa dengan memanfaatkan media bimbingan. 

Dari kesembilan orang yang memiliki kecenderungan empati sedang, 

rencananya akan dilibatkan dalam penelitian. Namun kenyataannya hanya 3 

(tiga) orang yang bersedia menjadi partisipan (tidak mudah melakukan 
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penelitian dengan melibatkan orang) dan 9 orang lainnya dari golongan 

kecenderungan empati tinggi. Hal ini peneliti lakukan agar terjadi proses 

transfer dari mahasiswa yang memiliki kecenderungan empati tinggi kepada 

yang berkecenderungan empati sedang. Berikut ini nomor-nomor responden 

saat pengambilan data dan perubahan nomornya setelah memasuki siklus 

dalam penelitian yang disajikan pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Nomor Responden dan Perubahannya 

No. Nomor Responden Kondisi 
Awal 

Nomor Responden Saat 
Penelitian 

1. R-28 R-01 
2. R-60 R-02 
3. R-58 R-03 
4. R-41 R-04 
5. R-27 R-05 
6. R-56 R-06 
7. R-62 R-07 
8. R-31 R-08 
9. R-33 R-09 
10. R-63 R-10 
11. R-54 R-11 
12. R-49 R-12 

 
2. Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I dalam penelitian ini terdiri dari dua tindakan, yaitu tindakan I dan 

tindakan II. Hal-hal yang terkait dengan tindakan I dan tindakan II akan 

digambarkan lebih jelas sebagai berikut: 

a. Tindakan I 

1) Perencanaan tindakan I 

Sebelum melaksanakan tindakan I, peneliti melakukan 

persiapan dan perencanaan terlebih dahulu, terutama terkait dengan 
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subyek penelitian. Menurut perencanaan, subyek penelitian yaitu 

mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan dan Konseling yang 

memiliki kecenderungan empati rendah. Namun, setelah dilakukan 

analisis data penelitian tidak ada mahasiswa yang tergolong dalam 

empati rendah. Oleh karena itu, peneliti berencana mengambil 

mahasiswa yang tergolong empati sedang yang berjumlah 9 orang, 

3 orang dari kelas II A dan 6 orang dari kelas II B. 

Setelah diketahui nama-nama dari mahasiswa yang 

tergolong dalam empati sedang, peneliti membuat surat undangan 

kepada para mahasiswa tersebut yang ditandatangani oleh dosen 

pembimbing agar para mahasiswa berkenan mengikuti penelitian. 

Selain mahasiswa yang tergolong empati sedang, peneliti juga 

mengajak beberapa mahasiswa yang termasuk dalam golongan 

empati tinggi. Harapannya, dengan dilibatkannya mahasiswa yang 

tergolong empati tinggi akan memberikan dinamika dan transfer 

pengetahuan dalam perjalanan penelitian. 

Saat proses penetapan subyek penelitian, peneliti menemui 

kendala, yaitu ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa diajak 

penelitian. Selain itu, terjadi kesulitan dalam mempertemukan 

mahasiswa kelas II A dan mahasiswa kelas II B ketika 

dilaksanakan tindakan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk 

melibatkan mahasiswa dari kelas II A saja. Hal ini akan 

memudahkan peneliti dalam mengatur jadwal pertemuan untuk 
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penelitian. Tidak menutup kemungkinan, peneliti juga terkadang 

melibatkan mahasiswa kelas II B ketika jadwal kelas II A dan II B 

tidak berbarengan karena peneliti sudah terlanjur mengajak mereka 

untuk terlibat dalam penelitian. Namun dalam analisis data, hanya 

kelas II A saja yang dianalisis. 

Tindakan pertama yang akan peneliti lakukan yaitu peer 

counseling (konseling sebaya). Hal ini dilakukan karena subyek 

penelitian merupakan mahasiswa yang usianya relatif sama, yaitu 

antara 18-20 tahun. Harapannya, dengan adanya persamaan jenjang 

umur, dinamika kelompok pada saat penelitian dapat berkembang dan 

terjadi transfer wawasan diantara sesama mahasiswa. Lebih jelasnya, 

rencana pelaksanaan tindakan I dapat dilihat pada tabel 9 berikut: 

 
Tabel 9. Rencana Pelaksanaan Tindakan I 

Tujuan Mengupayakan bagaimana cara untuk 
mengembangkan empati mahasiswa BK. 

Indikator - Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian 
empati 

- Mahasiswa dapat menjelaskan arti 
pentingnya empati bagi mahasiswa BK 

- Mahasiswa dapat menjelaskan penyebab 
hidup dan matinya empati seseorang 

- Mahasiswa dapat menyebutkan dan 
menjelaskan cara-cara apa saja yang dapat 
dilakukan untuk mengembangkan empati 
mahasiswa BK 

Pelaksanaan 
tindakan 

- Membahas materi tentang pentingnya 
empati bagi mahasiswa BK melalui peer 
counseling yang dipadukan dengan 
outbond. 

- Mendiskusikan hal-hal yang perlu ditempuh 
agar empati mahasiswa BK dapat lebih 
berkembang dalam kegiatan peer 
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counseling yang dipadukan dengan kegiatan 
outbond. 

Kemampuan 
yang 
diharapkan 
tercapai 

- Pemahaman mahasiswa tentang empati 
dapat berkembang dengan baik. 

- Mahasiswa dapat merumuskan upaya-upaya 
apa saja yang bisa dilakukan agar empati 
mahasiswa BK berkembang 

 

2) Pelaksanaan tindakan I 

Waktu : Rabu, 31 Mei 2006 

Tempat : Ruang 301 gedung A1 FIP UNNES 

Jumlah mahasiswa : 11 orang 

Jalannya tindakan : 

a) Pendahuluan 

Peneliti mencoba membina hubungan baik (rapport) 

terlebih dahulu dengan menanyakan kondisi mereka setelah 

mengikuti mid semester, apakah bisa mengerjakan soal-soalnya 

atau tidak. Kemudian peneliti membuka kegiatan dengan 

mengucapkan “salam” kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 

maksud diadakannya penelitian tersebut. Peneliti juga 

memberikan appersepsi tentang apa itu empati, sebagai awalan 

jalannya kegiatan ini. 

b) Kegiatan inti 

Sebelum memulai kegiatan inti, peneliti memberikan 

permainan “Memutar spidol” sebagai permainan perkenalan, 

agar para mahasiswa dapat saling mengenal lebih dalam satu 

sama lain. Setelah suasana terlihat akrab, peneliti kemudian 
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mulai mengajak mahasiswa mendiskusikan tentang apa itu 

empati (pengertian), apa arti pentingnya empati dan upaya apa 

yang perlu dilakukan agar empati mahasiswa lebih 

berkembang. Mahasiswa awalnya malu-malu untuk 

mengemukakan pendapat, namun setelah peneliti membei 

motivasi agar mereka mengeluarkan pendapat secara terbuka, 

sedikit demi sedikit mereka mau mengeluarkan pendapat. 

c) Pengakhiran 

Setelah kegiatan inti selesai, peneliti memberikan 

permainan kerjasama “Sarang korek api”. Hal ini bertujuan 

untuk menyegarkan kembali suasana setelah diskusi. 

Kemudian, setelah dirasa cukup, peneliti mengakhiri kegiatan 

ini dan mengevaluasi dengan memberikan lembar evaluasi 

kepada para mahasiswa agar diisi. 

3) Observasi 

Peneliti melakukan observasi sendiri melalui pengamatan 

selama kegiatan berlangsung. Hasil pengamatan yang peneliti peroleh 

selama kegiatan yaitu: 

a) Mahasiswa menjadi paham tentang konsep empati setelah 

diskusi dengan yang lain. Hal ini juga terlihat dari lembar 

evaluasi yang diisi oleh mahasiswa. 

b) Mahasiswa ingin kegiatan ini segera selesai karena waktu sudah 

siang. Hal ini terlihat ketika peneliti menawarkan permainan 
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perkenalan yang berlaku untuk semua mahasiswa, mereka 

meminta cukup dua orang saja yang menjadi perwakilan. 

c) Mahasiswa terlihat malu-malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Oleh karena itu, terkadang peneliti harus 

menunjuk terlebih dahulu agar mereka mau berpendapat. 

4) Refleksi 

Refleksi yang peneliti lakukan setelah melaksanakan 

tindakan I ini yaitu peneliti dapat memberikan permainan yang 

lebih menarik agar para mahasiswa menjadi semakin semangat. 

Selain itu, peneliti juga perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan 

pancingan sebelum memulai topik diskusi agar mereka “bergairah” 

untuk segera menjawab pertanyaan tersebut.  

Menurut rencana, kegiatan peer counseling akan dipadukan 

dengan outbond. Namun pada saat pelaksanaannya tidak dapat 

dilakukan di lapangan terbuka karena keterbatasan waktu. Di samping 

itu, apabila kegiatannya di lapangan terbuka, dikhawatirkan para 

mahasiswa tidak konsentrasi mengikuti kegiatan karena mereka dapat 

melihat orang-orang melewati area tersebut. Sehingga peneliti 

melaksanakan kegiatan di dalam ruangan, tetapi dipadukan dengan 

beberapa permainan agar tidak jenuh. 

5) Revisi perencanaan 

Perencanaan yang perlu dilakukan pada tindakan II yaitu 

memberikan materi yang lebih mendalam tentang empati, yaitu 
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mengajak mahasiswa untuk bisa lebih memahami siapa diri 

mereka. Karena dengan memahami diri sendiri secara baik, akan 

mempermudah dalam memahami orang lain. Hal inilah yang akan 

dicapai setelah penelitian. 

 
b. Tindakan II 

1) Perencanaan tindakan II 

Hal yang direncanakan dalam tindakan II seperti pada tabel 

10 berikut: 

Tabel 10. Rencana Pelaksanaan Tindakan II 

Tujuan Mengembangkan kesadaran diri mahasiswa BK 
Indikator - Mahasiswa dapat menjelaskan profil diri 

secara lengkap 
- Mahasiswa dapat menyebutkan dan 

menjelaskan cara yang biasa dilakukan untuk 
memperbaiki kekurangan diri 

Pelaksanaan 
tindakan 

Membahas tentang profil masing-masing 
mahasiswa dan upaya apa yang biasa dilakukan 
untuk memperbaiki kekurangan diri dalam 
kegiatan peer counseling yang dipadukan 
dengan outbond. 

Kemampuan 
yang 
diharapkan 
tercapai 

Kesadaran diri mahasiswa BK dapat 
berkembang 

 

2) Pelaksanaan tindakan II 

Waktu : Rabu, 7 Juni 2006 

Tempat : Ruang 301 gedung A1 FIP UNNES 

Jumlah mahasiswa : 12 orang 

Jalannya tindakan : 
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a) Pendahuluan 

Sebelum tindakan ke dua dimulai, peneliti menata 

tempat duduknya terlebih dahulu, yaitu membentuk lingkaran 

agar interaksi antar mahasiswa berjalan dengan baik. Kemudian 

peneliti menjelaskan maksud diadakannya penelitian ini dan 

mengulas kembali materi yang dibahas pada pertemuan 

sebelumnya dan mengadakan tanya jawab.  

d) Kegiatan inti 

Peneliti memberikan penjelasan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang profil 

masing-masing mahasiswa dan upaya apa yang biasa dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan diri. 

Untuk menggugah semangat peserta dalam 

mendiskusikan materi kali ini, peneliti mengajak peserta 

mengikuti permainan “Penghargaan”. Permainannya yaitu satu 

peserta maju ke tengah-tengah lingkaran, kemudian teman-

teman lainnya memberikan komentar tentang kelebihan-

kelebihan serta kekurangannya pada peserta yang maju 

tersebut. Peserta tersebut juga dipersilakan mengungkapkan 

kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri.  

Setelah permainan, peneliti mengajak peserta 

mendiskusikan arti pentingnya pemahaman diri bagi seorang 
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calon konselor. Masing-masing pribadi hendaknya 

mengoptimalkan kelebihannya dan berusaha meminimalisir 

kekurangannya dengan selalu belajar memperbaiki diri sendiri.  

e) Pengakhiran 

Setelah diskusi dirasa cukup, peneliti kemudian 

memberikan lembar evaluasi tentang profil (kelebihan dan 

kekurangannya) masing-masing serta upaya apa yang biasa 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan diri. Peneliti juga 

memberikan skala empati sebagai evaluasi dari tindakan-

tindakan pada siklus I ini. 

3) Observasi 

Hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu: 

a) Peserta kurang berminat ketika peneliti menawarkan 

permainan. Mereka menginginkan langsung kepada kegiatan 

inti. Namun begitu, peneliti menyisipkan permainan-permainan 

ketika kegiatan inti berlangsung. Peneliti tidak menawarkan 

“permainan” lagi, tetapi langsung meminta peserta untuk bisa 

langsung terlibat dalam permainan yang peneliti lakukan. 

b) Beberapa peserta masih kesulitan menyebutkan kelebihan diri 

sendiri, namun sangat mudah dalam menyebutkan kekurangan 

diri sendiri. Setelah didiskusikan, mereka sepakat untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, mereka selayaknya 
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sering bertukar pendapat dengan teman lain tentang kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. 

c) Peserta sudah berani mengeluarkan pendapatnya masing-

masing. 

4) Refleksi 

Refleksi pada tindakan 2 ini, peneliti akan melaporkan hasil evaluasi 

setelah siklus I berdasarkan analisis skala empati. Analisis skala empati 

pasca siklus I dijelaskan sebagai berikut: 

a) Analisis perorangan 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti tindakan berjumlah 

12 orang. Jumlah skor dari 13 indikator pada skala empati 

dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut: 

 
Tabel. 11. Analisis Perorangan Pasca Siklus I 

Responde
n 

R-
01 

R-
02 

R-
03

R-
04

R-
05

R-
06

R-
07

R-
08

R-
09 

R-
10 

R-
11 

R-
12

Skor Awal 55 58 62 64 67 67 67 70 70 70 72 76
Skor 
Siklus.1 

65 57 62 63 72 74 66 69 70 71 73 78

 
Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat diperoleh data sebagai 

berikut: 

(1) Responden 1 pada awalnya memperoleh skor 55 (empati 

sedang), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya naik 10 

menjadi 65 (empati tinggi) 

(2) Responden 2 pada awalnya memperoleh skor 58 (empati 

sedang), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya turun 1 

menjadi 57 (empati sedang) 
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(3) Responden 3 pada awalnya memperoleh skor 62 (empati 

sedang), kemudian setelah melalui siklus 1 hasilnya tetap 

62 (empati sedang) 

(4) Responden 4 pada awalnya memperoleh skor 64 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya turun 1 

menjadi 63 (empati sedang) 

(5) Responden 5 pada awalnya memperoleh skor 67 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya naik 5 

menjadi 72 (empati tinggi) 

(6) Responden 6 pada awalnya memperoleh skor 67 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya naik 7 

menjadi 74 (empati tinggi) 

(7) Responden 7 pada awalnya memperoleh skor 67 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya turun 1 

menjadi 66 (empati tinggi) 

(8) Responden 8 pada awalnya memperoleh skor 70 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya turun 1 

menjadi 69 (empati tinggi) 

(9) Responden 9 pada awalnya memperoleh skor 70 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya masih 

tetap 70 

(10) Responden 10 pada awalnya memperoleh skor 70 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya naik 1 

menjadi 71 (empati tinggi) 
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(11) Responden 11 pada awalnya memperoleh skor 72 (empati 

tinggi), kemudian setelah melalui siklus 1 skornya naik 1 

menjadi 73 (empati tinggi) 

(12) Responden 12 pada awalnya memperoleh skor 76 (empati 

tinggi), kemudian setelah siklus 1 skornya naik 2 menjadi 

78 (empati tinggi). 

b) Analisis per indikator 

Hasil analisis per indikator pada skala empati pasca 

siklus I yaitu sebagai berikut: 

(1) Indikator I (sadar akan adanya masalah), kondisi awal 

skornya 103, setelah melalui siklus I turun 1 angka menjadi 

102. Hal ini dapat berarti bahwa para mahasiswa kurang 

menyadari adanya masalah-masalah yang ada di sekitar. 

Mereka dimungkinkan masih mempertahankan ego masing-

masing sehingga kurang bisa melihat masalah-masalah di 

sekitarnya. 

(2) Indikator 2 (paham dengan apa yang disampaikan orang 

lain), kondisi awal skornya 41, setelah melalui siklus I naik 1 

angka menjadi 42. Hal ini dapat berarti para mahasiswa 

mulai memahami apa yang disampaikan orang lain. Pada 

kegiatan peer counseling bisa dijadikan wahana/media untuk 

belajar memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. 

(3) Indikator 3 (tidak lebur dalam emosional orang lain), 

kondisi awal skornya 30, setelah melalui siklus I turun 1 
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angka menjadi 29. Hal ini bisa saja disebabkan oleh masih 

dominannya perasaan yang dialami  sehingga mereka masih 

sulit untuk tidak lebur dalam emosional orang lain. 

(4) Indikator 4 (paham dengan apa yang dirasakan orang lain), 

kondisi awal skornya 117, setelah melalui siklus I naik 11 

angka menjadi 128. Tingkat kenaikan pada indikator ini 

cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi karena dimungkinkan 

para mahasiswa telah belajar membaca perasaan orang lain, 

memposisikan dirinya pada perasaan orang lain. 

(5) Indikator 5 (memberi timbal balik atas apa yang dirasakan 

oleh orang lain), kondisi awal skornya 91, setelah melalui 

siklus I tetap 91. Hal ini terjadi karena dimungkinkan 

mereka menyadari bahwa perasaan orang lain hendaknya 

diberi umpan balik sehingga seseorang yang 

menyampaikan perasaannya tidak kecewa. 

(6) Indikator 6 (suka menolong terhadap sesama), kondisi awal 

skornya 31, setelah melalui siklus I masih tetap 31. Hal ini 

menunjukkan bahwa para mahasiswa masih tetap suka 

menolong terhadap sesama. Mereka masih menyadari 

tentang kedudukannya sebagai makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 

(7) Indikator 7 (bersedia menolong meskipun dalam keadaan 

susah), kondisi awal skornya 20, setelah melalui siklus I 
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turun 1 angka menjadi 19. Hal ini dapat terjadi karena 

dimungkinkan masih ada beberapa orang yang masih 

mempertahankan egonya, dan tidak mau berbagi kesusahan 

dengan orang lain. 

(8) Indikator 8 (kasih sayang terhadap manusia), kondisi awal 

skornya 62, setelah melalui siklus I naik 5 angka menjadi 

67. Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa semakin 

menyadari akan pentingnya orang lain bagi dirinya. 

Sehingga mereka tidak ingin menyakiti orang lain dan 

terwujud dalam kasih sayang bagi sesama yang tinggi. 

(9) Indikator 9 (kasih sayang terhadap makhluk lain), kondisi 

awal skornya 57, setelah melalui siklus I naik 2 angka 

menjadi 59. Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa 

hidupnya tergantung dengan makhluk lain (misalnya 

tanaman dan hewan). Mereka tidak ingin merusak sistem 

lingkungan yang ada. Oleh karena itu mereka akan selalu 

memberikan kasih sayangnya terhadap makhluk lain. 

(10) Indikator 10 (memahami kondisi emosi sendiri), kondisi 

awal skornya 23, setelah melalui siklus I tidak berubah, 

tetap 23. Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa 

tetap mengetahui tentang perubahan emosi yang terjadi 

pada dirinya. Mereka masih bisa mengendalikan ledakan-

ledakan emosi yang terjadi. 
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(11) Indikator 11 (belajar memperbaiki kekurangan diri), 

kondisi awal skornya 127, setelah melalui siklus I turun 2 

angka menjadi 125. Hal ini dapat terjadi karena 

kemungkinan mereka masih mempertahankan kekurangan 

yang ada pada dirinya. Mereka belum menyadari tentang 

kekurangannya, sehingga tidak muncul inisiatif untuk 

bisa memperbaikinya karena mereka tidak sadar akan 

kekurangannya. 

(12) Indikator 12 (mengenali nada emosional yang terjalin 

melalui kata), kondisi awal skornya 64, setelah melalui 

siklus I naik 7 angka menjadi 71. Kenaikan angka pada 

indikator ini bisa jadi disebabkan mereka semakin peka 

dengan nada-nada emosional yang terjalin melalui kata. 

Mereka semakin pandai membedakan antara nada orang 

yang sedang bercanda, marah ataupun nada orang yang 

sedang serius. 

(13) Indikator 13 (mengetahui perubahan sikap tubuh), kondisi 

awal skornya 32, setelah melalui siklus I naik 1 angka 

menjadi 33. Meskipun tingkat kenaikannya sedikit, hal ini 

menunjukkan bahwa para mahasiswa sudah memahami 

perubahan sikap tubuh pada orang lain. Mereka dapat 

menempatkan diri secara tepat apabila sudah dapat 
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mengenali perubahan sikap tubuh yang dilakukan oleh 

orang lain.  

c) Analisis keseluruhan 

Secara keseluruhan, kecenderungan empati mahasiswa 

meningkat setelah melalui siklus I yaitu peer counseling. Hal 

ini terlihat dari skor kondisi awal 798, naik 22 angka menjadi 

820. Tingkat kenaikan yang terjadi sebanyak 2,8 %. Dengan 

adanya peningkatan jumlah keseluruhan ini, maka dapat 

dikatakan bahwa media bimbingan berupa peer counseling 

dapat mengembangkan empati mahasiswa jurusan Bimbingan 

dan Konseling.  

5) Revisi perencanaan 

Berdasarkan kekurangan yang ada pada siklus I, maka dapat dilakukan 

revisi perencanaan pada siklus II, yaitu perlu diberikan contoh/obyek yang 

dapat dilihat mahasiswa, sehingga setelah mereka melihat contoh/obyek 

tersebut empatinya akan semakin berkembang. Hal ini perlu dilakukan 

karena pada siklus I yang terjadi hanya interaksi dan dinamika kelompok 

yang terjalin pada teman sebaya. Belum ada contoh nyata yang dapat 

dilihat bagaimana selayaknya empati seseorang berkembang. Oleh karena 

itu, peneliti akan memberikan tayangan film yang mampu menjadi 

inspirasi bagi mahasiswa sehingga setelah mahasiswa melihat film 

tersebut, empatinya dapat muncul dan lebih berkembang 
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3. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan tindakan  

Sesuai dengan revisi perencanaan pada siklus I, maka 

perencanaan tindakan  pada siklus II dapat dilihat dalam tabel 12 

sebagai berikut: 

 
Tabel. 12. Rencana Pelaksanaan Siklus II 

Tujuan Empati mahasiswa dapat lebih berkembang 
setelah melihat film 

Indikator - Mahasiswa dapat menjelaskan adegan yang 
membuat empatinya muncul 

- Mahasiswa dapat menjelaskan perasaannya 
setelah melihat film tersebut 

Pelaksanaan 
tindakan 

Memutar film yang berjudul “Children of 
Heaven”. 

Kemampuan yang 
diharapkan 
tercapai 

Mahasiswa dapat merasakan bahwa empatinya 
berkembang setelah melihat film. 

 
b. Pelaksanaan tindakan  

Pertemuan yang peneliti lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 

12 Juni 2006 dan bertempat di laboratorium jurusan Bimbingan dan 

Konseling. Tindakan yang peneliti lakukan yaitu melihat film yang 

dapat memunculkan empati setelah ditonton. Film yang akan diputar 

yaitu “Children of Heaven”. 

1) Pendahuluan 

Setelah para mahasiswa sudah masuk ke dalam ruang 

laboratorium, peneliti memberikan pendahuluan terlebih dahulu. 
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Peneliti memberikan hasil kecenderungan empati para mahasiswa 

setelah mengikuti siklus I, yaitu peer counseling. Peneliti juga 

menjelaskan bahwa pertemuan kali ini merupakan siklus II dari 

runtutan penelitian yang dilakukan. Peneliti memberikan 

informasi-informasi tentang jalannya penelitian kepada mahasiswa 

karena mahasiswa merupakan subyek penelitian yang dilibatkan 

dalam penelitian. 

2) Kegiatan inti 

Setelah para mahasiswa siap, peneliti langsung memutar 

filmnya. Mereka tampak antusias melihatnya. Mereka mengikuti 

alur cerita tersebut dengan tenang dan seksama. Ketika ada adegan 

menyedihkan, raut muka mereka ikut sedih. Ketika ada adegan 

yang lucu, mereka ikut tersenyum. Ruang laboratorium memang 

mendukung untuk berkonsentrasi melihat film. Lampu ruangan 

dimatikan dan AC-nya dinyalakan. Jadi para mahasiswa sangat 

menikmati film tersebut. 

3) Penutup 

Setelah selesai melihat film, peneliti mengadakan evaluasi, 

tanya jawab tentang film yang baru diputar dan dikaitkan dengan 

perasaan mereka setelah melihat film tersebut. Kemudian peneliti 

membagikan lembar evaluasi setelah tindakan. Hal-hal yang 

peneliti evaluasi yaitu adegan-adegan yang membuat empati 

mahasiswa muncul setelah melihat film tersebut; dan 
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bagaimanakah perasaan dan komentar mahasiswa setelah 

menyimak film tersebut, apakah mahasiswa merasa empatinya 

lebih berkembang atau tidak. 

c. Observasi 

Hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu semua mahasiswa 

yang ikut melihat film “Children of Heaven” menyaksikan dengan 

tenang dan benar-benar mengikuti alur ceritanya sampai akhir. Mereka 

sangat berkonsentrasi ketika menyimaknya. Tidak terjadi keributan kecil 

di sana-sini. Tampaknya mereka sangat menikmati adegan-adegan yang 

ada pada film tersebut. Harapannya, setelah menyimak film tersebut 

empati mereka akan semakin berkembang. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil analisis skala empati pasca siklus II, dapat 

diperoleh data-data sebagai berikut: 

1) Analisis perorangan 

Analisis perorangan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 

13 sebagai berikut: 

Tabel 13. Analisis Perorangan Pasca Siklus II 

Responde

n 

R-

01 

R-

02 

R-

03

R-

04

R-

05

R-

06

R-

07

R-

08

R-

09 

R-

10 

R-

11 

R-

12

Skor 

Siklus.1 

65 57 62 63 72 74 66 69 70 71 73 78

Skor 

Siklus.2 

68 64 64 79 65 71 65 65 70 70 76 72
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Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat diperoleh data sebagai 

berikut: 

a) Responden 1 memperoleh skor 65 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya naik 3 menjadi 68 

(empati tinggi) 

b) Responden 2 memperoleh skor 57 (empati sedang) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya naik 7 menjadi 64 

(empati tinggi) 

c) Responden 3 memperoleh skor 62 (empati sedang) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II hasilnya naik 2 angka menjadi 

64 (empati tinggi) 

d) Responden 4 memperoleh skor 63 (empati sedang) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya naik 16 menjadi 79 

(empati tinggi) 

e) Responden 5 memperoleh skor 72 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya turun 7 menjadi 65 

(empati tinggi) 

f) Responden 6 memperoleh skor 74 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya turun 3 menjadi 71 

(empati tinggi) 

g) Responden 7 memperoleh skor 66 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya turun 1 menjadi 65 

(empati tinggi) 
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h) Responden 8 memperoleh skor 69 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya turun 6 menjadi 63 

(empati tinggi) 

i) Responden 9 memperoleh skor 70 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya masih tetap 70 

j) Responden 10 memperoleh skor 71 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya turun 1 menjadi 70 

(empati tinggi) 

k) Responden 11 memperoleh skor 73 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah melalui siklus II skornya naik 3 menjadi 76 

(empati tinggi) 

l) Responden 12 memperoleh skor 78 (empati tinggi) pasca siklus I, 

kemudian setelah siklus II skornya turun 6 menjadi 72 (empati 

tinggi). 

2) Analisis per indikator 

Hasil analisis per indikator pada skala empati pasca siklus II 

yaitu sebagai berikut: 

a) Indikator I (sadar akan adanya masalah), pasca siklus I skornya 

102, setelah melalui siklus II turun 3 angka menjadi 99. Hal ini 

dapat berarti bahwa para mahasiswa kurang menyadari adanya 

masalah-masalah yang ada di sekitar. Mereka dimungkinkan 

terlalu disibukkan dengan tugas-tugas kuliah sehingga kesadaran 

akan adanya masalah di sekitar kurang terespon dengan baik. 
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b) Indikator 2 (paham dengan apa yang disampaikan orang lain), 

pasca siklus I skornya 42, setelah melalui siklus II naik 5 angka 

menjadi 47. Hal ini dapat berarti para mahasiswa semakin 

memahami apa yang disampaikan orang lain setelah melihat film. 

c) Indikator 3 (tidak lebur dalam emosional orang lain), pasca siklus 

I skornya 29, setelah melalui siklus II naik 3 angka menjadi 32. 

Hal ini bisa saja disebabkan para mahasiswa sudah 

memperlihatkan bahwa mereka sudah dapat mengendalikan 

emosinya secara baik. Sehingga mereka tidak mudah lebur dalam 

emosional orang lain. 

d) Indikator 4 (paham dengan apa yang dirasakan orang lain), pasca 

siklus I skornya 128, setelah melalui siklus II turun 18 angka 

menjadi 110. Tingkat penurunan yang tinggi ini bisa saja 

disebabkan para mahasiswa cuek (tidak mau peduli dengan apa 

yang dirasakan orang lain). Mereka sibuk dengan urusannya 

masing-masing. 

e) Indikator 5 (memberi timbal balik atas apa yang dirasakan oleh 

orang lain), pasca siklus I skornya 91, setelah melalui siklus II 

naik 3 angka menjadi 94. Hal ini terjadi karena para mahasiswa 

semakin menyadari bahwa perasaan orang lain hendaknya diberi 

umpan balik sehingga seseorang yang menyampaikan 

perasaannya tidak kecewa. 



75 

 

f) Indikator 6 (suka menolong terhadap sesama), pasca siklus I 

skornya 31, setelah melalui siklus II naik 1 angka menjadi 32. 

Hal ini menunjukkan bahwa rasa suka menolong para mahasiswa 

terhadap sesama semakin meningkat. Mereka semakin menyadari 

tentang kedudukannya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain. 

g) Indikator 7 (bersedia menolong meskipun dalam keadaan susah), 

pasca siklus I skornya 19, setelah melalui siklus II naik 14 angka 

menjadi 33. Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa sudah 

mau berbagi dengan yang lainnya meskipun dalam keadaan 

susah. Mereka mulai menanggalkan rasa egoismenya. 

h) Indikator 8 (kasih sayang terhadap manusia), pasca siklus I 

skornya 67, setelah melalui siklus II naik 2 angka menjadi 69. 

Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa semakin menyadari 

akan pentingnya orang lain bagi dirinya. Sehingga mereka tidak 

ingin menyakiti orang lain dan terwujud dalam kasih sayang bagi 

sesama yang tinggi. 

i) Indikator 9 (kasih sayang terhadap makhluk lain), pasca siklus I 

skornya 59, setelah melalui siklus II naik 6 angka menjadi 65. 

Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa hidupnya tergantung 

dengan makhluk lain (misalnya tanaman dan hewan). Mereka 

tidak ingin merusak sistem lingkungan yang ada. Oleh karena itu 
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mereka akan selalu memberikan kasih sayangnya terhadap 

makhluk lain. 

j) Indikator 10 (memahami kondisi emosi sendiri), pasca siklus I 

skornya 23, setelah melalui siklus II naik 10 angka menjadi 33. 

Hal ini dapat terjadi karena para mahasiswa semakin memahami 

perubahan emosi yang terjadi pada dirinya. Mereka masih bisa 

mengendalikan ledakan-ledakan emosi yang terjadi. 

k) Indikator 11 (belajar memperbaiki kekurangan diri), pasca siklus 

I skornya 125, setelah melalui siklus II turun 3 angka menjadi 

122. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan mereka masih 

mempertahankan kekurangan yang ada pada dirinya. Mereka 

belum menyadari tentang kekurangannya, sehingga tidak muncul 

inisiatif untuk bisa memperbaikinya karena mereka tidak sadar 

akan kekurangannya. 

l) Indikator 12 (mengenali nada emosional yang terjalin melalui 

kata), pasca siklus I skornya 71, setelah melalui siklus II turun 9 

angka menjadi 62. Penurunan yang cukup tinggi ini karena para 

mahasiswa sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga 

sampai-sampai kemampuan mengenali nada emosional yang 

terjalin melalui kata semakin menurun. Mereka kurang bisa 

membedakan nada emosional yang dilantunkan orang lain. 

m) Indikator 13 (mengetahui perubahan sikap tubuh), pasca siklus I 

skornya 33, setelah melalui siklus II turun 2 angka menjadi 31. 
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Turunnya angka pada indikator ini bisa disebabkan 

meningkatnya rasa egosentris pada diri mahasiswa sehingga 

perubahan-perubahan yang ada di sekitar kurang terespon, 

terlebih lagi perubahan sikap tubuh orang lain. 

3) Analisis keseluruhan 

Secara keseluruhan, kecenderungan empati mahasiswa 

meningkat setelah melalui siklus II yaitu melihat film “Children of 

Heaven”. Hal ini terlihat dari skor pasca siklus I 820, naik 9 angka 

menjadi 829. Tingkat kenaikan yang terjadi sebanyak 1,10 % dari 

hasil siklus I. Dengan adanya peningkatan jumlah keseluruhan ini, 

maka dapat dikatakan bahwa media bimbingan berupa film dapat 

mengembangkan empati mahasiswa jurusan Bimbingan dan 

Konseling.  

Dengan meningkatnya persentase kecenderungan empati 

mahasiswa tersebut pasca siklus I dan pasca siklus II, maka media 

bimbingan berupa peer counseling dan film dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan empati mahasiswa 

jurusan Bimbingan dan Konseling. Setelah terjadi peningkatan pasca 

siklus I dan pasca siklus II, maka penelitian tindakan ini telah selesai. 

Alasan selesainya penelitian ini karena media bimbingan sudah dapat 

mengembangkan empati mahasiswa meski peningkatannya hanya 2,8 

% pasca siklus I dan 1,10 % pasca siklus II. Disamping adanya 

peningkatan, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling yang 
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terlibat dalam penelitian juga sudah mulai memasuki liburan minggu 

tenang dan akan segera mengikuti ujian semester.  

 

B. Pembahasan 

Mendasarkan pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dengan 

memanfaatkan media bimbingan, empati mahasiswa dapat dikembangkan. Upaya 

mengembangkan empati mahasiswa dengan memanfaatkan media bimbingan ini 

dilakukan melalui dua siklus (siklus I dan siklus II), masing-masing siklus 

menggunakan tahapan-tahapan yang meliputi tahap perencanaan tindakan, tahap 

tindakan, tahap observasi dan tahap refleksi. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan empati 

mahasiswa dengan memanfaatkan media bimbingan yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis media bimbingan yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

empati mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling pada penelitian ini 

yaitu media kelompok dan media elektronik berupa film. Media 

kelompoknya berupa peer counseling yang anggotanya mahasiswa yang 

mempunyai kisaran umur antara 18-20 tahun. Film yang diputar yaitu film 

yang alur ceritanya dapat membuat orang yang melihat menjadi muncul 

(tergugah) empatinya. Film yang diputar yaitu film yang berjudul 

“Children of Heaven”. 

2. Alasan yang mendasari penggunaan media bimbingan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling yaitu: 
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a. Media kelompok dan teman sebaya yang dipadukan dalam kegiatan 

peer counseling.  

Pada saat pelaksanaan peer counseling pada diri mahasiswa 

diduga telah terjadi proses imitasi. Hal ini terbukti bahwa terjadi 

kenaikan tingkat kecenderungan empati secara keseluruhan. 

Disamping itu, ketiga mahasiswa yang pada awalnya berada pada 

kriteria empati sedang setelah melalui kedua siklus berubah menjadi 

kategori tinggi. .Menurut Santosa (2004:80), dalam kelompok sebaya, 

individu dapat mencapai kebebasan sendiri. Kebebasan di sini 

diartikan sebagai kebebasan untuk berpendapat, bertindak, atau 

menemukan identitas diri. Karena dalam kelompok itu, anggota-

anggotanya juga mempunyai tujuan dan keinginan yang sama. Berbeda 

dengan kalau anak bergabung dengan orang dewasa, anak akan sulit 

mengutarakan pendapat atau bertindak karena status orang dewasa 

selalu berada di atas dunia anak sebaya. 

Harapannya, dengan melalui kegiatan kelompok yang 

beranggotakan orang-orang yang sebaya, identitas mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling akan semakin mantap. Apalagi para anggota 

yang terlibat dalam kelompok tersebut memiliki kecenderungan empati 

yang berbeda-beda sehingga harapannya terjadi transfer informasi dan 

keterampilan diantara anggota kelompoknya. 

b. Film yang diputar di televisi (audiovisual). 

Pengaruh film terhadap perubahan sikap sangat besar. Individu 

memiliki kecenderungan untuk meniru obyek yang telah dilihatnya. 
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Dengan melihat film “Children of Heaven” yang alur ceritanya sangat 

“menyentuh” dan dapat membangkitkan empati penonton, mahasiswa 

yang terlibat dalam penelitian juga mengalami peningkatan 

kecenderungan empatinya (bertambah 3,88 % dari kondisi awal). 

3. Cara melaksanakan media bimbingan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling yaitu 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan terkadang juga melibatkan partisipan 

dalam melaksanakannya. Ketika melakukan peer counseling, peneliti lebih 

bersifat sebagai fasilitator sedangkan yang aktif mendiskusikan tentang 

pentingnya empati dan upaya untuk mengembangkannya yaitu partisipan. 

Begitu juga saat melihat film, ketika peneliti mengalami kesulitan dalam 

mengoperasikan VCD player, partisipan ikut membantu peneliti. 

Penggunaan media bimbingan melalui film dapat dilakukan partisipan di 

rumah. 

4. Waktu penggunaan media bimbingan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling. 

Sebelum media bimbingan digunakan, seyogyanya dijelaskan terlebih 

dahulu arti pentingnya empati dan upaya mengembangkannya. Partisipan 

dilibatkan langsung dalam proses penelitian. Partisipan telah memasuki masa 

dewasa awal (usia 18-20 tahun) sehingga mereka sudah bisa diajak berdiskusi dan 

dapat bertanggungjawab dengan keputusan yang diambilnya. Hal ini sangat 

mendukung pelaksanaan penelitian ini. 
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C. Kendala Pelaksanaan Penelitian 

Proses penelitian yang peneliti lakukan mengalami beberapa kendala. 

Kendala-kendala yang peneliti alami diusahakan dapat diselesaikan dengan baik. 

Peneliti mencoba bersabar ketika menghadapi kendala-kendala dalam penelitian 

dan mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing. Akhirnya, dengan segala 

kelebihan dan kekurangannya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tindakan 

ini. Kendala-kendala yang peneliti hadapi diantaranya: 

1. Mempertahankan kevalidan instrumen (skala empati) yang dibuat. 

Dalam rangka mempertahankan kesahihan skala empati yang 

dibuat, peneliti harus mengujicobakan sampai dua kali, yaitu pada 

mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2004 dan angkatan 

2002. Waktu yang peneliti butuhkan untuk menyelesaikan kevalidan skala 

empati sekitar 2 bulan (20 Maret – 15 Mei 2006) hingga akhirnya dapat 

peneliti gunakan untuk mengambil data penelitian pada mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling angkatan 2005. 

2. Menentukan mahasiswa yang mau dijadikan subyek penelitian. 

Menurut rencana, subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa angkatan 2005 jurusan Bimbingan dan Konseling yang 

memiliki kecenderungan empati rendah. Namun setelah dianalisis, tidak 

ada mahasiswa yang tergolong dalam empati rendah, yang ada hanya 

empati sedang dan tinggi. Kemudian, mahasiswa yang berkecenderungan 

empati sedang yang dijadikan subyek penelitian dan ditambah beberapa 

mahasiswa sukarela yang berkecenderungan empati tinggi. 
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Dari kesembilan mahasiswa yang berkecenderungan empati sedang, hanya 

3 orang yang bisa ikut penelitian sedangkan sisanya, 9 orang termasuk dalam 

empati tinggi. Hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti bahwa tidak 

mudah melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan, terlebih lagi penelitian 

yang diberlakukan kepada manusia. Pada awalnya subyek penelitian diambil dari 

perwakilan kelas II A dan kelas II B, masing-masing kelas ada perwakilan 

mahasiswa yang berkecenderungan empati sedang dan tinggi. Namun, terjadi 

kendala jadwal perkuliahan yang berbeda antara kelas II A dan kelas II B, 

sehingga peneliti merasa kesulitan untuk mempersatukan mereka dalam satu 

waktu. Oleh karena itu, hanya kelas II A saja yang dijadikan subyek penelitian. 

3. Waktu penelitian yang mendekati ujian semester 

Peneliti mulai melakukan penelitian pada tanggal 31 Mei 2005. Libur 

minggu tenang mulai tanggal 28 Juni 2006. Oleh karena itu, peneliti benar-benar 

mengoptimalkan waktu yang hanya kurang dari satu bulan untuk penelitian. 

Akhirnya, dengan waktu yang kurang dari satu bulan ini siklus penelitian 

dihentikan pada siklus 2 saja. Peneliti bersyukur meski penelitian dilakukan hanya 

sampai siklus II, sudah terjadi peningkatan empati pada mahasiswa meski sedikit 

sekali tingkat pertambahannya yaitu 3,88 %. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa empati 

mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2005 dapat dikembangkan 

dengan cara memanfaatkan media bimbingan. Adapun pemanfaatan media 

bimbingan yang mampu mengembangkan empati mahasiswa jurusan Bimbingan 

dan Konseling angkatan 2005 adalah sebagai berikut: (1) Jenis media bimbingan 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan empati mahasiswa yaitu media 

kelompok sebaya (peer counseling) dan media elektronik berupa film; (2) Alasan 

yang mendasari penggunaan media bimbingan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling yaitu: pada saat 

pelaksanaan peer counseling pada diri mahasiswa diduga telah terjadi proses 

imitasi. Hal ini terbukti bahwa terjadi kenaikan tingkat kecenderungan empati 

secara keseluruhan. Disamping itu, ketiga mahasiswa yang pada awalnya berada 

pada kriteria empati sedang setelah melalui kedua siklus berubah menjadi kriteria 

empati tinggi. Pengaruh film terhadap perubahan sikap sangat besar. Individu 

memiliki kecenderungan untuk meniru obyek yang telah dilihatnya. Dengan 

melihat film “Children of Heaven” yang alur ceritanya sangat “menyentuh” dan 

dapat membangkitkan empati penonton, mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

juga mengalami peningkatan kecenderungan empatinya (bertambah 3,88 % dari 

kondisi awal); (3) Cara melaksanakan media bimbingan yang dapat digunakan 
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untuk mengembangkan empati mahasiswa Bimbingan dan Konseling yaitu 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan terkadang juga melibatkan partisipan dalam 

melaksanakannya. Ketika melakukan peer counseling, peneliti lebih bersifat 

sebagai fasilitator sedangkan yang aktif mendiskusikan tentang pentingnya empati 

dan upaya untuk mengembangkannya yaitu partisipan. Begitu juga saat melihat 

film, ketika peneliti mengalami kesulitan dalam mengoperasikan VCD player, 

partisipan ikut membantu peneliti. Penggunaan media bimbingan melalui film 

dapat dilakukan partisipan di rumah; (4) Sebelum media bimbingan digunakan, 

seyogyanya dijelaskan terlebih dahulu arti pentingnya empati dan upaya 

mengembangkannya. Partisipan dilibatkan langsung dalam proses penelitian. 

Partisipan telah memasuki masa dewasa awal (usia 18-20 tahun) sehingga mereka 

sudah bisa diajak berdiskusi dan dapat bertanggungjawab dengan keputusan yang 

diambilnya. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan penelitian ini. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada 

beberapa pihak, diantaranya: 

1. Mengingat dimungkinkan terjadi imitasi antar mahasiswa baik itu positif 

maupun negatif maka pihak jurusan Bimbingan dan Konseling dapat 

membantu menumbuhkembangkan empati mahasiswa searah dengan 

pribadi konselor dan sekaligus meminimalisir potensi-potensi yang tidak 

searah dengan profesi konselor 
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2. Mengingat film juga efektif untuk mengembangkan sifat-sifat positif bagi 

mahasiswa maka seyogyanya sejak di bangku kuliah mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling mulai memiliki kecakapan untuk memilih dan 

memanfaatkan film sebagai media bimbingan 

3. Bagi mahasiswa diharapkan tidak hanya melihat film yang memuaskan 

kesenangan tetapi juga perlu melihat film-film yang bermanfaat untuk 

mengembangkan empati diri 

4. Mengingat film juga efektif sebagai media bimbingan seyogyanya di 

sekolah juga perlu diusahakan peralatan untuk memutar film sebagai 

media bimbingan agar empati siswa dapat berkembang. 
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