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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berada dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berakhir ketika individu

memasuki dewasa awal, tetapi perkembangan terus menerus mengikuti kehidupan

manusia hingga individu tersebut meninggal. Perkembangan selalu memberikan

tugas pada setiap individu atau disebut sebagai tugas perkembangan, yang salah

satunya adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Pada saat sekarang ini

banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari sehingga

manusia dituntut bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik

itu dalam hal sandang, pangan dan papan.

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu

bisa berupa macam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak di

sadari oleh pelakunya.  Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak

dicapainya, dan seorang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan

membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan

sebelumnya. Menurut Dr. Franz Von Magnis, (dalam Anoraga. 2009) pekerjaan

adalah kegiatan yang direncanakan. Jadi pekerjaan itu memerlukan pemikiran

yang khusus. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, sebab itu setiap orang yang

ingin memperoleh penghasilan yang lebih besar dan tingkat penghidupan yang

lebih baik, harus siap dan bersedia untuk bekerja keras. Tujuan orang bekerja
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tidak semata-mata menyangkut kebutuhan ekonomis tetapi juga aspek sosial dan

psikologis, yang benar-benar merupakan kebutuhan yang patut diperhatikan yang

memungkinkan seseorang meningkatkan kualitas pribadinya.

Bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus dilakukan oleh

setiap manusia. Bekerja selain sebagai sumber penghasilan, pekerjaan merupakan

simbol identifikasi diri, dengan bekerja orang bisa mencapai apa yang

dikehendaki. Oleh sebab itu jika seseorang bekerja dan memiliki finansial yang

mencukupi dirinya dan kebahagian keluarganya dapat memberikan kehidupan

yang positif. Menurut Hegel (dalam Anoraga. 2009) inti pekerjaan adalah

kesadaran manusia. Pada dasarnya manusia bekerja menginginkan imbalan

ekonomis dan psikologis. Imbalan ekonomis seperti gaji, insentif dan sebagainya

sedangkan imbalan psikologis seperti penghargaan, kepuasan kerja dan

kebanggaan diri (Anoraga. 2009).

Guru dalam bekerja untuk mengajarkan kepada siswa harus membutuhkan

kemampuan empati. Sehingga dapat meningkatkan keyakinan diri pada siswa

untuk berhasil mengikuti pembelajaran. Efikasi diri sangat ppenting diperlukan

oleh siswa, agar siswa yakin atas dirinya sendiri dalam mengerjakan tugas saat

proses pembelajaran.

Menurut Setiyawan (2014) menyatakan bahwa Efikasi diri guru adalah

keyakinan yang dimiliki oleh seorang guru sebagai individu yang mana di dalam

diri mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan

melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas dan tuntutan sesuai harapan.
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Efikasi diri adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk

melaksanakan suatu tingkah laku dengan berhasil. efikasi diri mengacu pada

keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisir dan menerapkan

tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu keberhasilan yang spesifik dan

sesuai dengan kemampuan (Bookoorts, 2000). Sedangkan menurut Bandura

dalam (Meirav & Marina, 2013) mengatakan bahwa efikasi diri guru mengacu

pada penilaian masyarakat terhadap kemampuan guru untuk mengatur tindakan

yang diperlukan untuk mencapai jenis yang ditunjuk.

Proses pembelajaran yang diajarkan membuat guru harus memiliki

keyakinan bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya. Keyakinan diri, sangat penting bagi guru dalam menghadapi siswa

yang memiliki kecerdasan berbeda (Hamalik, 2000) .

Efikasi diri pada seorang guru merupakan suatu hal yang harus ada ketika

seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran, karena guru harus merasa yakin

dengan apa yang sudah direncanakan sebelum mengajar, dan melaksanakan

pembelajaran dengan menyakini bahwa pembelajaranya akan mencapai tujuan.

Maka dapat di jelaskan bahwa efikasi diri begitu pentingnya  untuk selalu ada

pada diri seorang guru, karena akan membawa suatu Efikasi Diri yang tinggi

ketika berada dalam suasana pembelajaran maupun di luar pembelajaran,

kemampuan ini akan membawa kejiwaan seorang guru akan merasa senang dan

nyaman ketika dalam menghadapi suatu masalah di dalam proses pembelajaran.

Selain efikasi diri, kemampuan empati juga harus dimiliki oleh guru dalam

mengajar pada siswa. Taufik (2012) menyatakan kemampuan empati merupakan
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suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang

lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan terhadap

kondisi yang dialami oleh orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan control

dirinya.

Maka dari itu efikasi diri dan kemampuan empati merupakan suatu sikap

yang harus ada pada diri seorang guru, ketika seorang guru melaksanakan proses

belajar mengajar, dengan suatu perencanaan dan penuh perhatian kepada siswa.

Hal ini akan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar dan tujuan pembelajaran

akan tercapai dengan baik.

Menurut Bandura (1997) efikasi diri memiliki hubungan dengan empati

hal  ini di yakini bahwa efikasi diri dapat membuat individu mampu menafsirkan

faktor-faktor internal dan eksternal dalam kehidupan yang nyata, seperti

merasakan apa yang sedang di rasakan oleh orang lain.

Selain itu menurut Bandura (Margareth Bell, 1991) mengatakan hubungan

segi tiga antara lingkungan, faktor internal dan tingkah laku menetapkan bahwa

proses kognitif dan faktor-faktor pribadi itu berpengaruh pada tingkah laku.

Guru di SMAN 03 Kopah kecamatan Kuantan  Tengah  Kabupaten

Kuantan Singingi dalam pembelajaran telah memiliki kemampuan empati pada

siswa. Guru dapat membantu siswa yang mengalami permasalahan baik dalam

pembelajaran maupun diluar pembelajaran. Namun, berdasarkan  hasil wawancara

yang dilakukan peneliti di SMAN 03 Kopah kecamatan Kuantan  Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi bahwa masih ada sebagian guru yang belum

memiliki kemampuan empati yang baik saat proses pembelajaran (Hasil
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wawancara: 2014). Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena-fenomena yang

ada di sekolah yaitu sebagai berikut : (1) Sebagaian guru ada yang kurang

berinteraksi dengan siswa, (2) Masih ada guru yang kurang peduli dengan

perasaan siswa, hal ini dapat dilihat guru sering marah kepada siswa. (3) Masih

ada sebagian guru yang kurang mau membantu siswa dalam memecahkan soal

materi pelajaran.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti terdorong untuk membuat

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kemampuan Empati dan Efikasi

Diri pada Guru di SMAN 03 Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka  peneliti dapat

merumuskan masalahnya yaitu “Apakah terdapat hubungan antara Kemampuan

Empati dan Efikasi Diri pada guru di SMAN 03 Kopah Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

hubungan antara Kemampuan Empati dan Efikasi Diri pada guru di SMAN 03

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian serupa, pernah diteliti oleh Hastik (2012) dengan judul

Hubungan Antara Empati dan Efikasi Diri dengan Perilaku Agresi pada Guru

Sekolah Dasar Negeri Inklusi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dari
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penelitian diperoleh hasil (1) tingkat empati guru berada pada kategori sedang

(57,14%), dan tinggi (42,86%); (2) tingkat efikasi diri berada pada kategori

sedang (14,29%), dan tinggi (85,71%); (3) tingkat perilaku agresi berada pada

kategori sedang (9,52%) dan rendah (90,48%); terdapat hubungan negatif yang

signifikan antara empati dengan perilaku agresi guru dengan korelasi product

moment pearson (rxy = -0,554, p = 0,000product moment pearson (rxy = -0,631, p

= 0,000

Setyawan (2014) dengan judul Peran Kemampuan Empati pada Efikasi

Diri Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata PPM POMDAYA. Hasil analisis data

menunjukkan koefisien korelasi rxy = 0,684 dengan p = 0,000 (p < 0,05).

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan empati dengan

efikasi diri pada mahasiswa peserta KKN PPM POSDAYA. Artinya, semakin

tinggi kemampuan empati mahasiswa peserta KKN, semakin tinggi pula

keyakinan dirinya. Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,468 menunjukkan bahwa

kemampuan empati memberikan sumbangan efektif sebesar 46,8 % pada

keyakinan diri mahasiswa peserta KKN PPM POSDAYA.

Kemampuan empati membuat mahasiswa menjadi lebih dapat melihat

dirinya sendiri, lebih menyadari dan memperhatikan peran dan sudut pandang

orang lain mengenai suatu masalah. Terbentuknya hubungan sosial berkualitas

yang tercipta dari kemampuan mengambil perspektif, memungkinkan individu

untuk berkreasi dan mengembangkan pengakuan eksistensi dan pemahaman diri

secara sehat. Keyakinan diri mahasiswa menjadi kuat dalam melaksanakan tugas-
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tugas dalam KKN PPM POSDAYA sebagai wadah penguatan fungsi-fungsi

keluarga secara terpadu.

Persamaan yang peneliti lakukan dengan Ama Hastik dan Imam Setyawan

adalah sama-sama meneliti tentang empati dan efikasi diri. Sedangkan yang

menjadi perbedaannya adalah tempat penelitiannya.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan

atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan nantinya penelitian ini tidak hanya menambah

literatur kepustakaan secara umum, dan psikologi khususnya dan lebih spesifik

lagi pada ranah psikologi guru.

2. Manfaat praktis

a. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru tentang cara

meningkatkan kemampuan bermpati dan efikasi pada siswa.

b. Bagi penulis, dapat menjadi pengetahuan tentang dinamika permasalahan

empati dan efikasi diri di SMA serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.


