
HUBUNGAN ANTARA EMPATI DENGAN PERILAKU 

ALTRUISME PADA MASYARAKAT PERKOTAAN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama 
 
 
 

 

Oleh: 
 

AHDAN SYA’BANI 

1431080203 
 
 

Program Studi : Psikologi Islam 

 

Pembimbing 1 : Ahmad Irvan Muzni, M.Psi 

Pembimbing 2 : Iin Yulianti, MA 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H/2020 M 
 



 

ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA EMPATI DENGAN PERILAKU ALTRUISME 

PADA MASYARAKAT PERKOTAAN 

Oleh: 

AHDAN SYA’BANI 

1431080203 

Era modern saat ini perilaku altruisme seseorang terhadap orang lain lambat laun 

semakin menurun, hal ini dilihat dari perilaku individu sehari-hari terhadap orang lain 

yang sedang dalam kesulitan dimana individu cenderung tidak akan membantu meskipun 

dia memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Empati merupakan landasan penting 

dalam memberikan pertolongan, semakin rendah rasa empati yang dimiliki oleh individu 

maka semakin rendah perilaku altruisme seseorang.Untuk itu tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya hubungan antara empati dengan perilaku 

altruisme pada masyarakat perkotaan.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan antara empati dengan perilaku altruisme pada masyarakat perkotaan. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku altruisme sedangkan variabel 

bebas adalah empati, dengan jumlah sampel sebanyak 91 masyarakat, sementara itu 

metode pengumpulan data menggunakan skala perilaku altruisme dan skala empati, serta 

teknik analisis data menggunakan korelasi pearson dengan bantuan Statistical Package 

for Social Scieces (SPSS) versi 24.0 for windows. 

Hasil dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara empati 

dengan perilaku altruisme pada masyarakat perkotaan yang dilihat dari nilai empati 

sebesar  0,615 dengan p = 0,000 (p < 0,01) dengan sumbangan efektif empati sebesar 

37,1% terhadap perilaku altruisme masyarakat perkotaan. 

 
 
Kata Kunci: Perilakualtruisme,Empati, Masyarakat
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

 

Mengenai TransliterasiArab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

 
1. Konsonan 
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3. Ta Marbutah 

 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, 

Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

 
4. Syaddah dan Kata Sandang 

 

Dalam transliterasi, tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan kata sandang “al”, 

baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun 

syamsiyyah.Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya kegiatan atau aktivitas seseorang maka seseorang akan 

semakin sibuk dengan urusannya pribadi sehingga mengakibatkan memunculkan 

sikap individualisme pada diri seseorang dimana itu menjadi ciri manusia modern 

saat ini. Individualisme merupakan pemikiran yang bertitik tolak dari sikap egois, 

mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain sehingga biasanya 

orang yang cenderung individualisme enggan berkorban untuk kepentingan orang 

lain, pada hal tersebut diketahui bahwa hakekat manusia adalah mahluk sosial 

yang di tuntut untuk melakukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi 

semua kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang tidak akan bisa 

berdiri sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain melalui sikap tolong 

menolong, (Taufik, 2012). 

Rahman (2013), yang menjelaskan bahwa manusia adalah mahkluk sosial 

yang artinya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan atau kehadiran dari 

orang lain yang ada di sekitar lingkungan, dalam menjalani kehidupan manusia 

selalu membutuhkan bantuan dari orang lain khususnya bantuan dari orang-orang 

yang ada di lingkungan terdekat disekitar tempat individu tinggal bahkan dengan 

orang yang tidak dikenal sekalipun. Sebagai manusia yang memiliki hakekat 

sebagai mahkluk sosial hendaknya selalu di wujudkkan untuk selalu tolong 

menolong antara individu satu dengan individu yang lainnya serta selalu 

melakukan komunikasi dengan orang lain dengan tujuan untuk saling bertukar 
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informasi atau pemikiran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kegiatan atau aktivitas tersebut bisa di wujudkan melalui kegiatan kerja bakti, 

pemberian bantuan baik materi maupun jasa bagi orang yang membutuhkan. Islam 

juga menganjurkan kepada seluruh mahkluk manusia agar selalu tolong menolong 

dalam berbagai hal untuk menunjukkan rasa empati yang tinggi terhadap orang 

lain, Allah SWT menganugrahkan kepada manusia sebagai mahkluk yang paling 

sempurna dimuka bumi ini sehingga memiliki kewajiban untuk selalu membantu 

orang lain lain dan meringankan beban hidup orang lain, (Dayakisni dan 

Hudaniah. 2015). 

Kenyataannya hal tersebut sudah hilang dan sulit ditemukan pada 

kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan dikarenakan menurunnya norma-

norma kehidupan dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di kehidupan masyarakat, 

(Soekanto, 2006). Masyarakat perkotaan adalah masyarakat modern (maju) dalam 

segala hal dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan atau 

yang biasa dikenal dengan masyarakat tradisional (tertinggal) khususnya yang 

berkaitan dengan aspek kultur, (Soekanto, 2006). 

Masyarakat modern (perkotaan) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

memiliki hubungan dengan orang lain lain yang hanya didasarkan pada 

pertimbangan pribadi, (2) terbukanya dan saling mempengaruhi antar sesama 

individu, (3) tingginya penggunaan IPTEK dalam meningkatkan kualitas hidup, 

(4) masyarakat kota berpihak pada keahlian, profesi, pendidikan serta kegiatan 

pelatihan, (5) tingginya taraf pendidikan masyarakat perkotaan jika dibandingkan 

dengan masyarakat yang ada di pedesaan, (6) masyarakat perkotaan selalu 
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berpijak dengan aturan formal dalam  menjalani kehidupan sehari-hari yang 

bersifat kompleks dan (7) masyarakat perkotaan selalu berorientasi pada ekonomi 

pasar atau pada nilai uang, persangingan yang kompetitif dan selalu berpikir 

inovatif serta maju, (Soekanto, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat 

perkotaan lebih cenderung egois dan mau bertindak apabila mendapatkan 

kompensasi atau imbalan, karekter sikap seperti ini berdampak pada 

ketidakpedulian terhadap kondisi lingkungan sosial. Selain itu masyarakat 

perkotaan cenderung menampilkan sikap materialistik dan sikap acuh tak acuh 

pada keadaan lingkungan individu tinggal bahkan banyak masyarakat perkotaan 

yang sudah mengabaikan norma-norma yang ada di masyarakat yang sudah 

tertanam sejak dulu sehingga sering dijumpai masyarakat perkotaan yang sudah 

mengabaikan - nilai pengabdian, kesetiakawanan dan tolong-menolong hal itu 

terjadinya dikarenakan kuatnya sikap meterialistik dan sikap individualisme yang 

tumbuh pada diri seseorang atau masyarakat perkotaan, (Sarwono, 2012). 

Sehingga dengan demikian masyarakat perkotaan diidentifikasikan sebagai 

masyarakat yang terdiri dari sekumpulan manusia dengan beraneka ragam serta 

terdiri dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan, tingkat pendidikan, 

kebudayaan dan lain sebagainya. Masyarakat perkotaan memiliki berbagai jenis 

usaha yang strategis dan rata-rata memiliki pemikiran yang inovatif dan maju 

dalam mengembangkan usaha untuk itu banyak usaha yang dikembangkan 

melalui usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Aktivitas masyarakat selalu 

maju, inovatif, radikal dan dinamis dari segi budaya masyarakat kota umumnya 

mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi, karena aktifitasnya dan 
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dinamikanya kehidupan kota lebih lekas mengadakan reaksi, lebih cepat 

menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka dampak dari semua itu adalah hubungan masyarakat perkotaan 

yang relatif cukup luas namun terbatas serta kurang dekat hal itu dikarenakan 

mereka memiliki hubungan bersifat pribadi dan mengharapkan imbalan sehingga 

bentuk sikap gotong royonng seperti halnya yang ada di desa jarang dijumpai 

bahkan nyaris tidak ada serta sulit ditemukan.Hal tersebut terjadi dikarenakan 

aktivitas masyarakat perkotaan yang cukup tinggi sehingga perhatian masyarakat 

perkotaan kepada sesama dan lingkungan sosial bahkan pada keluarganya sendiri 

tidak terlihat atau bersifat acuh atau kurang mempunyai sifat solidaritas sosial 

kelompok ataupun alturisme. 

Sebagaimana dilansir dalam koran Kompas pada tanggal 14 Juni 2017 

yang mempublikasikan sebuah kecelakaan terjadi di kawasan Kemayoran. 

Kecelakaan tersebut diabadikan oleh salah satu masyarakat setempat dalam 

bentuk video dimana korban terlihat sulit bergerak sementara masyarakat sekitar 

berlalu-lalang serta kendaraan lain melintas tanpa memberikan pertolongan. 

Contoh lain dari hasil observasi yang peneliti lakukan adalah kejadian didalam 

bus dimana pada tanggal 6 Agustus 2019 peneliti menaiki sebuah bus antar kota 

dalam provinsi menuju Kota Agung di dalam bus terdapat seorang lansia dan 

wanita yang sedang mengandung dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan berdiri 

berdesakan dengan penumpang yang lain, sementara yang muda duduk tanpa 

memberikan tempat duduk kepada orang lansia atau wanita hamil tua tersebut. 

Hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah tidak peduli lagi dengan 
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kesulitan yang dialami oleh orang lain, tidak menghormati individu yang lebih 

tua, tidak mau berkorban, tidak mau berbagi apalagi memperhatikan dan 

mementingkan individu yang lainnya (alturisme) 

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai 

meninggalkan nilai-nilai alturisme.Alturisme adalah sikap yang secara sukarela 

dilaksanakan oleh seseorang untuk berbuat tolong menolong kepada orang lain 

tanpa mengharpkan pemberian atau kompensasi dalam bentuk apapun atas 

perbuatan yang dilakukan. Alturisme sering diistilahkan oleh orang lain sebagai 

perbuatan prososial namun alturisme lebih mengendepankan kepedulian kepada 

orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri dan selalu berorientasi pada 

pemberian kebaikan kepada orang lain, sehingga dengan demikian dapat diketahui 

bahwa alturisme selalu mengedepankan kepentingan orang lain demi sebuah 

kebaikan dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri, (Baron dan Bryne, 2005). 

Individu yang memiliki perilaku altruisme ditunjukkan pada individu yang 

menolong individu lain tanpa memperdulikan motif-motif penolong. Hal tersebut 

timbul karena adanya penderitaan yang dialami oleh individu lain yang meliputi 

saling membantu, saling menghibur, persahabatan, penyelamatan, pengorbanan, 

kemurahan hati, dan saling membagi (Asih & Pratiwi, 2010). Faturochman 

(2009), menjelaskan bahwa perilaku alturisme selalu timbul dalam diri seseorang 

baik dari dalam maupun dari luar diri individu mulai dari suasana hati, empati, 

keyakinan, sosiologis dan situasional. Cialdini dalam Baron & Bryne (2005), 

mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi alturisme adalah 

rasa empati yang tumbuh pada diri individu, untuk itu rasa empati seseorang 
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memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya perilaku alturisme 

sehingga kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

Wuryanano (2007), menjelaskan bahwa kompetensi menumbuhkan rasa empati 

merupakan kemampuan individu dalam meningkatkan kualitas perasaan kepada 

orang lain, semakin besar rasa empati individu maka akan semakin bersar rasa 

hormat dan kepedulian dengan orang lain, sehingga terkadang orang yang 

memiliki empati tinggi dengan orang lain biasanya sangat peduli kepada orang 

lain serta rela bertindak untuk memberikan bantuannya kepada siapa saja yang 

memang benar-benar harus dibantu tanpa harus mengharapkan imbalan dari ornag 

yang sedang dibantu (pamrih). 

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Sukabumi 

merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar 

Lampung yang cukup padat penduduknya serta cukup majemuk, namun 

masyarakat sukabumi sudah mulai mengabaikan sikap saling peduli dengan 

keadaan lingkungan sekitar yang terlihat dari sudah tidak adanya kegiatan rutin 

seperti gotong royong dan menolong sesama warga masyarakat tanpa 

mengharapkan balasan apapun (perilaku alturisme). Hal tersebut juga terlihat dari 

hasil wawancara yang peneliti lakukandengan Lurah Sukabumi yang menjelaskan 

bahwa alturisme masyarakat perlu untuk ditingkatkan misalnya saja ada 

masyarakat yang mengalami kecelakaan namun tidak secapatnya untuk di berikan 

pertolongan sehingga korban tidak segera dibawa ke Puskesmas terdekat atau 

dibiarkan saja oleh masyarakat, (Wawancara pada Tanggal 5 Agustus 2019). 
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Hal lain juga diungkapkan oleh salah satu ketua RT yang ada di Kelurahan 

Sukabumi yang berinisial M beliau menjelaskan perilaku alturisme sudah mulai 

luntur terlihat dari menurunnya sikap tolong menolong yang di lakukan oleh 

masyarakat kebanyakan dari mereka mau menolong atau meminjamkan sesuatu 

pada orang yang sudah dikenalnya, (Wawancara pada Tanggal 31 Juli 2019). 

Melihat pernyataan di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya 

kepedulian yang ada.Masih kurangnya kepedulian tersebut, ditunjukkan dari sikap 

masyarakat yang kurang memiliki rasa empati terhadap situasi yang sedang terjadi 

didepannya, dan mereka juga cenderung memilih-milih dalam memberikan 

pertolongan. Masih kurangnya kepedulian tersebut memperlihatkan perilaku 

alturisme masyarakat masih perlu untuk di tingkatkan, kepedulian dengan satu 

sama lain. Merupakan suatu sikap yang dapat memicu terjadinya tindakan 

alturisme. Jika kepedulian itu tidak ada, maka perilaku alturisme itu tidak akan 

muncul oleh sebab itu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan 

meningkatkan perilaku alturisme diperluklan adanya sikap rasa empati kepada 

orang lain. 

Penjelasan tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian mengenai 

hubungan antara empati dengan perilaku alturisme. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Fatimah (2015), yang memperoleh hasil ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara empati dengan perilaku alturisme, semakin besar rasa empati 

yang dimiliki oleh individu maka semakin besar perilaku alturisme sebaliknya 

semakin kecil rasa empati individu maka semakin kecil pula perilaku alturisme 

pada diri seseorang, besarnya rasa empati terhadap perilaku alturisme ditunjukkan 
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oleh besarnya sumbangan efektif variabel empati ke variabel perilaku alturisme 

yaitu sebesar 50.4%. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara empati dengan perilaku alturisme pada 

masyarakat perkotaan.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

subjek masyarakat. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengungkap ada atau tidaknya hubungan antara empati dengan perilaku 

alturisme pada masyarakat perkotaan. 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

perkembangan ilmu di bidang psikologi khususnya psikologi sosial dalam hal 

perilaku alturisme dan kaitannya dengan empati pada masyarakat perkotaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini hendaknya bisa menjadi bahan masukan bagi masyarakat 

di wilayah perkotaan untuk membantu meningkatkan empati dan altruisme 

terhadap orang-orang disekitarnya sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang 

orang lain rasakan dan menjadi orang yang peduli terhadap sesama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Altruisme 

1. Pengertian Perilaku Altruisme 

Altruisme berasal dari kalimat alter artinya orang lain sementara itu 

secarabahasa alturisme adalah perilaku yang mementingkan perbuatan baik 

kepada orang lain. Comte memberikan perbedaan antara perilaku menonolong, 

perilaku alturisme dengan perilaku menolong namun disertai dengan sikap yang 

egois. Menurut Comte manusia dalam memberikan petolongan memiliki dua 

motif pertama altruisme dan kedua adalah egois, kedua hal tersebut sama-sama 

menunjukkan untuk memberikan pertolongan ke individu yang lain. Sementara itu 

sikap memberikan pertolongan namun disertai dengan sikap yang egois bertujuan 

untuk mencari imbalan dari orang yang sedang di tolong hal tersebut berbalik 

dengan perilaku altruisme memberikan pertolongan orang lain dengan tujuan 

kebaikan atau tidak mengharapkan imbalan dari individu yang lain, (Taufik, 

2012). 

Seseorang yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan 

dengan kepentingan diri sendiri disebut dengan alturis dan pandangan tentang 

mementingkan orang lain disebut dengan altruisme. Sementara itu karakter 

mengutamakan kepentingan orang lain disebut alturistik, (Bagus, 2015). 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Batson dalam Taufik (2012), yang 

menjelaskan bahwa altruisme merupakan perilaku yang memiliki motif menolong 

dengan tujuan utama adalah kebaikan demi meringankan beban orang lain. 
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Sementara itu perilaku egois perilaku yang memiliki motif menolong namun 

hanya semata-mata untuk mengharapkan imbalan dari orang yang sedang di 

tolong demi kepentingan dirinya sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa manusia 

adalah mahkluk sosial yang selalu berupaya untuk berkomunikasi dan 

berhubungan dengan individu lain dalam berbagai aktivitas, oleh sebab itu 

manusia sejak dilahirkan ke bumi senantiasa bergaul untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mulai dari makan, minum dan sebagainya, oleh sebab itu manusia dalam 

kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari perilaku tolong menolong, perilaku 

tolong menolong dalam psikologi sosial sering disebut dengan perilaku altruisme, 

(Sarwono, 2009). 

Menurut penjelasan dari Glasman (2009), altruisme adalah perilaku 

individu yang memiliki tujuan utama keuntungan atau manfaat yang akan diterima 

pada suatu hari nanti dan tidak memikirkan pengorbanan yang sudah dilakukan 

pada saat menolong orang lain. Sejalan dengan pendapat Sears, Myers dalam 

Sarwono (2009), menjelaskan bahwa altruisme merupakan keinginan untuk 

menolong orang lain tanpa memikirkan sebuah keuntungan pribadi atau diri 

sendiri. selanjutnya David G. Myers (2012), menjelaskan bahwa altruisme 

merupakan perlawanan dari perilaku egois, altruisme memiliki motif untuk 

kemaslahatan orang lain tanpa mengharapkanimbalan dari orang lain yang sedang 

diberikan pertolongan. Individu yang memiliki perilaku altruisme dapat 

membantu meskipun sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan atau 

dengan kata lain individu yang memberikan pertolongan tidak akan mendapatkan 



11 
 

imbalan yang sama di kemudian hari nanti. Barasch, Levine, Berman dan Small 

dalam Desmita (2008), menjelaskan bahwa altruisme adalah aktivitas sukarela 

yang ditunjukkan individu atau sekumpulan orang untuk memberikan pertolongan 

kepada orang lain tanpa mengharapkan kepentingan keuntungan dari orang yang 

sedang ditolong. 

Sementara itu Frans (2008), menjelaskan bahwa altruisme merupakan 

perilaku yang membantu atau menghibur orang lain yang sedang mengalami 

kesulitan atau mengharapkan pertolongan, baik itu sedang akit atau sedang 

terkena musibah lainnya. Seseorang yang memiliki perilaku altruisme selalu 

berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang lain, hal itu dikarenakan 

individu yang memiliki altruisme memiliki karakteristik yang tidak mau melihat 

orang lain dilanda kesusahanatau kesulitan dalam segala hal. Jhon W Santrock 

(2013), menjelaskan bahwa altruisme merupakan minat yang tumbuh untuk tidak 

mementingkan diri sendirimelainkan untuk kepentingan orang lain, selain itu 

altruisme merupakan sifat yang senang membantu dan mengutamakan 

kepentingan orang lain, mengedepankan cinta kasih sesama manusia dimana hal 

tersebut merupakan sifat manusia untuk berbuat jasa dan kebaikan terhadap orang 

lain. 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa altruisme 

merupakan lawan dari perilaku egois dimana menolong namun diikuti dengan 

harapan memperoleh keuntungan dimana hal tersebut bukan sifat atau perilaku 

altruisme, diketahui bahwa perilaku mengharapkan imbalan dari orang lain 

bukanmerupakan tindakan tolong-menolong dan tidak mencerminkan kebaikan 
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kepada orang lain dikarenakan mengharapkan upah demi kepentingan dirinya 

sendiri walaupun tidak semua perilaku tolong menolong bagian dari perilaku 

altruisme. Hal itu dikarenakan perilaku altruisme memerlukan motif menolong 

dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Perilaku altruisme merupakan 

perilaku yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu mampu menyampingkan 

ego untuk membantu orang lain. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah 

yaitu: 

َن ِمن قَبإِلِهمإ يُِحبُّوَن َمنإ َهاَجَر إِلَيإِهمإ َوََل يَِجدُوَن فِى ُصدُوِرهِ  يَمَٰ ِ ُءو ٱلدَّاَر َوٱْلإ آ أُوتُو۟ا مإ َوٱلَِّذيَن تَبَوَّ مَّ َحاَجةً م ِ

ئَِك هُُم ٱلإُمفإِلحُ 
ٓ ٓ أَنفُِسِهمإ َولَوإ َكاَن بِِهمإ َخَصاَصةٌ ۚ َوَمن يُوَق شُحَّ نَفإِسهِۦ فَأُ۟ولََٰ ثُِروَن َعلَىَٰ ونَ َويُؤإ  

“dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' 

orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada 

menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada 

mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas 

diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang 

dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung” 

(QS. Al-Hasyr: 9) 

Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan, beberapa ulama dalam memahami ayat 

di atas berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung pujian bagi kaum 

Anshar.Penyambutan kaum Anshar (penduduk Madinah) dan kecintaan mereka 

kepada kaum Muhajirin sedemikian besar, sampai-sampai ada diantara mereka 

yang bersedia membagi hartanya kepada yang berhijrah serta memberikan 

makanan yang sedianya disiapkan untuk anak-anaknya kepada kaum Muhajirin 

yang membutuhkan pangan. 
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Ayat ini mendeskripsikan bahwa tidak terbesit keinginan sekalipun di 

dalam hati kaum Anshar untuk memperoleh apa yang telah diberikan Nabi 

Muhammad saw kepada kaum Muhajirin itu dan mereka mengutamakan para 

Muhajirin itu atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memiliki keperluan 

mendesak menyangkut apa yang mereka utamakan. Dalam ayat tersebut terdapat 

kata ‘al-itsar’ yang memiliki makna serupa dengan altruism yakni mendahulukan 

kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

altruisme adalah perilaku tolong menolong yang tumbuh pada diri seseorang demi 

kepentingan orang lain atau memiliki tujuan utama adalah kebaikan tanpa harus 

melanggar norma yang berlaku di masyarakat serta melakukan tindakan secara 

sukarela tanpa mengharapkan keuntungan dari orang lain yang sedang diberikan 

pertolongan. 

2. Aspek-Aspek Perilaku Altruisme 

Perilaku alturisme dapat di ukur menggunakan perbuatan-perbuatan yang 

yang terlihat dari panca indra dengan tujuan untuk melihat seberapa besar tingkat 

alturisme individu, untuk itu perilaku alturisme dapat dilihat melalui aspek-

aspekperilaku alturisme. 

Leeds dalam Taufik (2012), memberikan pertolongan kepada orang lain 

merupakan bagian dari perilaku alturisme, dengan syarat sebagai berikut: 

a. Dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi orang lain yang di 

diberikan pertolongan serta memiliki tujuan kebaikan, dikarenakan bisa jadi 

seseorang 
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berniat menolong, namun pertolongan yang diberikan tidak disukai atau dianggap 

kurang baik oleh orang yang ditolong 

b. Pemberian pertolongan dimulai dari adanya rasa empati sehingga 

menimbulkan rasa keinginan untuk memberikan pertolongan pada orang lain 

sehingga bukan karena paksaan melainkan dilakukan dengan penuh sukarela 

c. Hasil dari perilaku alturisme adalah untuk kepentingan orang lain bukan 

untuk kepentingan diri sendiri atau dengan tujuan mengharapkan imbalan dari 

orang yang di tolong. 

Myers (2012), menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek perilaku alturisme, 

yaitu: 

a. Memberikan perhatian kepada orang lain 

Individu memberikan bantuan dikarenakan rasa kasih sayang, kesetiaan 

sehingga pertolongan yang diberikan tidak mengharapkan imbalan. 

b. Membantu orang lain 

Dalam memberikan bantuan selalu dilandasi oleh keinginan yang tulus dari 

hati nurani tanpa sebuah paksaan. 

c. Meletakkan kepentingan orang lain diatas kepentingan sendiri 

Bantuan yang diberikan lebih mengutamakan kepentingan orang lain 

dibandingkan kepentingan diri sendiri atau pribadi. 

Durkheim (2010), juga menjelaskan bahwa aspek-aspek dari perilaku 

alturisme adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pertolongan dengan tulus 

b. Tidak mengharapkan imbalan 
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c. Rela untuk berkorban 

d. Siap bertindak demi kepentingan orang lain 

e. Memiliki rasa empati 

f. Dermawan 

g. Merasa iba 

h. Dipenuhi oleh rasa kasih sayang. 

Sementara itu menurut Einsberg dan Mussen dalam Dayakisni dan Hudaniyah 

(2015), aspek-aspek yang juga termasuk dalam perilaku alturisme, adalah sebagai 

berikut: 

a. Sharing (memberi), orang yang selalu berperilaku alturis selalu 

berupayamemberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang 

sedang mengalami kesulitan dari pada dirinya sendiri 

b. Cooperative (kerja sama), seseorang yang memiliki alturis selalu gembira 

ataudengan memiliki perasaan yang senang bisa membantu orang lain atau 

meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesulitan hal itu 

terjadi dikarenakan seseorang hanya berpikir dengan bekerjasama melalui 

melakukan sosialisasi sesama manusia akan dapat mempercepat sebuah 

pencapaian hasil kerja 

c. Donating (menyumbang), seseorang yang memiliki sifat alturis dapat 

secarasukarela memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain 

walaupun tidak ada keuntungan bagi dirinya 

d. Helping (menolong), seseorang yang memiliki sifat alturis rela membantu 

oranglain dan memberikan apa yang dimiliki dengan tujuan dapat 
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meringankan kesulitan orang lain yang sedang dilanda kesusahan hal tersebut 

dapat menimbulkan perasaan positif dalam diri penolong. 

e. Honesty (kejujuran), seseorang yang memiliki karekter alturis biasanya 

tulusdalam membantu serta tidak mau berbuat curang dan lebih 

mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam dirinya 

f. Genereocity (kedermawanan), seseorang dengan karekteristik alturis tidak 

sukamemperlihatkan dalam kegiatan beramal, senang dalam melakukan 

kegiatan derma kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan 

tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang sedang di berikan 

pertolongan.  

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku altruisme harus memenuhi beberapa aspek seperti yang dikemukakan 

oleh Einsberg dan Mussen dalam Dayakisni dan Hudaniyah yaitu memberi, 

kerjasama, menyumbang, menolong, kejujuran dan kedermawanan, apabila aspek-

aspek tersebut bisa dilaksanakan maka perilaku altruisme yang dilaksanakan oleh 

seseorang akan memberikan manfaat yang besar bagi orang lain, dapat 

menumbuhkan rasa ingin menolong orang lain tanpa pamrih sehingga perbuatan 

yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan untuk 

kepentingan orang lain juga. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Altruisme 

Menurut Wortman dalam Dayakisni dan Hudaniyah (2015), menjelaskan 

bahwa perilaku alturisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, dintaranya: 
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a. Ketulusan hati, apabila suasana hati sedang nyaman, seseorang akan 

terdorong untuk memberikan pertolongan lebih banyak. 

b. Keyakinan tentang keadilan, adanya keyakinan bahwa dalam jangka panjang 

yang salah akan dihukum dan yang baik akan mendapat pahala. 

c. Rasa empati, kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau 

pengalaman orang lain. 

d. Keadaan, kondisi dan situasi yang muncul saat seseorang membutuhkan 

pertolongan juga mempengaruhi orang lain untuk memberikan pertolongan. 

e. Sosiobilogis, perilaku menolong orang lain dipengaruhi oleh jenis hubungan 

dengan orang lain, individu lebih suka menolong orang yang sudah dikenal 

atau 

teman dekat dari pada orang asing. 

Myers (2012), menjelaskan bahwa perilaku alturisme dipengaruhi oleh 

beberapa faktor mulai dari faktor internal, faktor keadaan dan faktor 

individu.Internal yang meliputi keuntungan (reward) dan rasa empati. Keadaan 

mulai dari penglihatan, ikut orang lain tekanan waktu dan memiliki rasa toleransi. 

Individu diantaranya kepribadian, jenis kelamin dan keimanan. 

Sementara itu menurut Sarwono (2009), juga menjelaskan bahwa perilaku 

alturisme dapat terjadi jika ada faktor-faktor, antara lain: 

a. Kehadiran orang lain 

Faktor utama dan pertama yang berpengaruh pada perilaku menolong atau tidak 

menolong adalah orang lain yang kebetulan ada di tempat kejadian. Kehadiran 

penonton yang begitu banyak memungkinkan tidak adanya usaha untuk 
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memberikan pertolongan. Semakin banyak orang lain, makin kecil kemungkinan 

orang untuk menolong. orang-orang yang menyaksikan suatu kejadian seperti 

peristiwa pembunuhan, kecelakaan, perampokan dan peristiwa-peristiwa lainnya 

mungkin menduga bahwa sudah ada orang lain yang menghubungi pihak berwajib 

sehingga kurang mempunyai tanggung jawab pribadi untuk turun tangan. 

Mengapa kehadiran orang lain kadang menghambat usaha untuk menolong. 

Analisis pengambilan keputusan tentang perilaku sosial memberikan beberapa 

penjelasan 

b. Kondisi lingkungan 

Keadaan fisik juga mempengaruhi orang untuk memberi bantuan, sejumlah 

penelitian membuktikan pengaruh kondisi lingkungan seperti cuaca, ukuran kota, 

dan derajat kebisingan terhadap pemberian bantuan. Dalam penelitian pertama, 

para pejalan kaki dihampiri diluar rumah dan diminta untuk membantu peneliti 

dengan mengisi kuesioner. Orang lebih cenderung membantu bila hari cerah dan 

bila suhu udara relatif menyenangkan relatif hangat di musim dingin dan relatif 

sejuk di musim panas 

c. Tekanan waktu 

Menyatakan bahwa orang kadang berada dalam keadaan tergesa-gesa untuk 

menolong, orang yang sibuk cenderung untuk tidak menolong sedangkan orang 

yang santai lebih besar kemungkinannya untuk memberikan pertolongan pada 

yang memerlukannya. 
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d. Faktor kepribadian 

Tampaknya ciri kepribadian tertentu mendorong orang untuk memberikan 

pertolongan dalam beberapa jenis situasi yang lain. Orang yang mempunyai 

tingkat kebutuhan tinggi untuk diterima secara sosial lebih cenderung untuk 

menyumbangkan uang bagi kepentingan amal dari pada orang yang mempunyai 

tingkat yang rendah untuk diterima secara sosial, tetapi hanya bila orang 

menyaksikannya. Orang yang mempunyai tingkat kebutuhan tinggi untuk diterima 

secara sosial, tetapi hanya bila orang menyaksikannya, orang yang mempunyai 

tingkat kebutuhan tinggi untuk diterima secara sosial dimotivasi oleh keinginan 

untuk memperoleh pujian dari orang lain sehingga bertindak lebih prososial agar 

mereka lebih diperhatikan. 

e. Suasana hati 

Ada sejumlah bukti bahwa orang cenderung untuk memeberikan bantuan bila 

mereka ada dalam Suasana yang baik hati.Suasana perasaan positif yang hangat 

meningkatkan kesediaan untuk membantu. Efek suasana hati tidak berlangsung 

lama hanya 20 menit, suasana hati yang positif bisa menurunkan kesediaan untuk 

menolong bila pemberian bantuan akan mengurangi suasana hati yang baik. 

f. Distress diri dan rasa empatik 

Distress diri (personal distress) adalah reaksi pribadi terhadap penderitaan orang 

lain, perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak berdaya atau perasaan apapun 

yang dialami. Sebaliknya yang dimaksud rasa atau empatik (emphatic concern) 

adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk 
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berbagai pengalaman atau secara secara tidak langsung merasakan penderitaan 

orang lain. Perbedaan utamanya adalah bahwa penderitaan diri terfokus pada diri 

sendiri, sedangkan rasa empatik terfokus pada orang lain. Distress diri memotivasi 

seseorang untuk mengurangi kegelisahan yang dialami, orang bisa melakukan 

dengan membantu orang yang membutuhkan, tetapi orang juga dapat 

melakukannya dengan menghindari situasi tersebut atau mengabaikan penderitaan 

di sekitarnya.Sebaliknya, rasa empatik hanya dapat dikurangi dengan membantu 

orang yang berada dalam kesulitan. 

g. Menolong orang yang disukai 

Rasa suka pada orang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya tarik 

fisik dan kesamaan. Penelitian tentang perilaku sosial menyimpulkan bahwa 

kerakteristik yang sama juga mempengaruhi pemberian bantuan. Perilaku 

membantu dipengaruhi oleh jenis hubungan antar orang lain, seperti terlihat jelas 

dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apakah karena merasa suka, kewajiban 

sosial, kepentingan diri, orang lebih suka menolong teman dekat daripada orang 

asing 

h. Menolong orang yang pantas di tolong 

Apakah  seseorang akan mendapatkan bantuan atau tidak sebagian bergantung 

pada manfaat kasus tersebut. Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa factor 

sebab akibat yang utama adalah pengendalian diri, individu lebih cenderung 

menolong bila individu yakin bahwa penyebab timbulnya masalah berada di luar 

kendali orang tersebut. Mungkin seseorang merasa simpati dan prihatin terhadap 

mereka yang mengalami penderitaan karena kesalahan mereka sendiri 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 

alturisme dipengaruhi oleh ketulusan hati, keyakinan tentang keadilan, rasa 

empati,keadaan dan sosiobiologis.Salah satu faktor yang nilainya cukup tinggi 

dan berdampak pada perilaku alturisme adalah empati hal itu dikarenakan dalam 

aktivitas sehari-hari individu (masyarakat) selalu bersinggungan dengan perilaku 

tolong menolong antar sesama manusia (masyarakat). 

4. Altrusime dalam Prespektif Islam  

Setiap orang memiliki rasa cinta terhadap orang lain, ungkapan dari cinta 

adalah memberikan sesuatu pada orang lain baik dalam bentuk materi, perhatian, 

dan semua jenis kebaikan, dan tidak mengharapkan apapun kecuali kebaikan 

untuk orang lain (Nashori,2008). Ajaran islam menetapkan bahwa setiap muslim 

harus siap menolong saudaranya supaya terlepas dari kesusahan. Sahabat Abu 

Musa al-Asy’ari meriwayatkan dari HR.Bukhari bahwa Rasullah SAW bersabda 

:” berilah makanan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit dan ringankanlah 

beban orang yang menderita” (Nashori,2008). 

Altruisme merupakan perilaku positif yang harus aa dalam setiap diri 

individu untuk dapat hidup bermasyarakat. Altruisme atau perilaku menolong 

yaitu melakukan suatu tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan meringankan 

beban orang lain (Prasetyo,2014). Perilaku menolong dalam perspektif Islam 

adalah merupakan suatu ibadah yang sudah tertanam didalam setiap individu. 

Ibadah yang dilakukan dengan rasa penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan 

apapun kecuali karena Allah semata (Prasetyo,2014). 
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Al-Hasyimi (2009 dalam Prasetyo, 2014) mengatakan menurut pandangan 

Allah maenolong orang lain adalah perbuatan yang mulia. Islam mengaplikasikan 

akhlak baik dalam tolong menolong sesuai dengan sabda Rasullah dengan 

berbagai cara antara lain : Shodaqoh, berbuat baik dengan tanghan (action), 

mencegah kejelekan. Menurut Nashori (2008) perilaku altruisme ini digambarkan 

dalam Al-Qur’an , kaum Anshor (penolong) adalah orang-orang yang sangat 

altrustik terhadap kaum Muhajirin (orang-orang makkah yang baru pindah ke 

madinah). Orang-orang anshor ini memberikan pertolongan yang tulus terhadap 

kaum Muhajirin, Orang-orang anshor tidak menaruh keinginan dalam hati dengan 

segala yang diberikan pada kaum Muhajirin. 

Dapat disimpulkan bahwasanya altruism dalam perspektif islam adalah 

perilaku menolong yang dilakukan seseorang dengan berbagai cara sesuai ajaran 

islam seperti halnya Shodaqoh, berbuat baik kepada yang lain dengan ikhlas dan 

dilakukan hanya karena ridha Allah semata. 

B. Empati 

1. Definisi Empati 

Empati adalah kualitas individu dalam mengenal dan memahami perilaku 

emosi, pemikiran dan karakteristik orang lain, (Davis, 2014). Penjelasan yang 

sama juga disampaikan oleh Goleman (2003), yang menjelaskan bahwa empati 

merupakan kemampuan seseorang dalam merasakan perasaan orang lain, mampu 

memahami pemikiran orang lain sehingga bisa menumbuhkan saling percaya dan 

menyelaraskan antara diri sendiri dengan keadaan orang lain. 
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Papalia (2009), menjelaskan bahwa empati adalah kompetensi dalam 

menempatkan posisi diri sendiri di posisi orang lain sehingga apa yang dirasakan 

juga bisa dirasakan oleh orang lain Menurut Chaplin (2011) empati adalah suatu 

kemampuan untuk memproyeksikan perasaan sendiri pada satu kejadian. 

Cohen dalam Howe (2013), menjelaskan bahwa empati merupakan 

kemampuan untuk mengidentifikasi pemikiran orang lain, dengan tujuan untuk 

merespon apa yang orang lain pikirkan serta perasaan orang lain dengan sikap 

yang tepat. Sedangkan menurut Allport dalam Taufik (2012), menjelaskan bahwa 

empati merupakan sebuah aktivitas yang ditandai dengan adanya perubahan 

imajinasi individu ke dalam sebuah pemikiran, perasaan dan perilaku individu 

yang lain. Taufik (2012), berpendapat bahwa empati merupakan suatu aktivitas 

untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa 

yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan (observer, perceiver) 

terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan 

kehilangan kontrol dirinya. Dalam Al-qur’an, rasa empati dijelaskan oleh Allah 

SWT dalam firman-Nya: 

بَىَٰ  َسانًا َوِذى ٱلإقُرإ ِلدَيإِن إِحإ َوَٰ َ َوبِٱلإ ِءيَل ََل تَعإبُدُوَن إَِلَّ ٱَّللَّ ٓ َرَٰ َق بَنِٓى إِسإ
ِكيِن َوقُولُو۟ا ِللنَّاِس  َوإِذإ أََخذإنَا ِميثََٰ َمىَٰ َوٱلإَمَسَٰ َيتََٰ َوٱلإ

نًا  عإِرُضونَ ُحسإ نكُمإ َوأَنتُم مُّ ةَ ثُمَّ تََولَّيإتُمإ إَِلَّ قَِليًًل م ِ َكوَٰ ةَ َوَءاتُو۟ا ٱلزَّ لَوَٰ َوأَقِيُمو۟ا ٱلصَّ  

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah 

kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata 

yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian 

kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan 

kamu selalu berpaling.” (QS. Al-Baqarah: 83)  
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Berdasarkan penjelasan tafsir oleh Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan 

ajaran berbuat kebaikan secara global, yaitu mengajarkan hidup ini harus diisi 

dengan beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik 

kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang 

miskin, bertutur kata yang mulia, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 

Berdasarkan pemaparan dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa empati adalah kemampuan sikap yang efektif yang mampu mengerti semua 

perasaan dan emosi orang lain sehingga bisa memahami keadaan orang lain. 

2. Aspek-Aspek Empati 

Menurut data yang diperoleh dari Sari dan Eliza (2013), menjelaskan 

bahwa secara umum ada dua karakteristik dalam empati, yaitu komponen afektif 

yang terdiri dari Perspektif Taking (PT) dan Fantasy (FS), sedangkan komponen 

afektif meliputi Empathic Concern (EC) dan Personal Distress (PD). Keempat 

aspek tersebut memili arti sebagai berikut: 

a. Pengambilan  perspektif (perspective tacking) 

Pengambilan perspektif merupakan bagian dari kecenderungan seseorang dalam 

mengambil sebuah sudut pemikiran psikologi individu lain pada saat itu juga. 

Untuk itu pengembangan perspektif non-egosentrik sangat diperlukan, non-

egosentrik yaitu perilaku yang tidak berorientasi pada kepentingan diri sendiri, 

tetapi perilaku yang berorientasi pada kepentingan orang lain. Perspective taking 

berhubungan dengan reaksi emosional dan perilaku menolong pada orang dewasa. 
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b. Imajinasi (fantasy) 

Kualitas individu dalam melakukan sebuah perubahan bagi diri sendiri secara 

imajinatif dalam mengalami perasaan dan tindakan dari karakter khayalan baik 

yang diperoleh dari buku, film atau cerita yang dibaca dan di tonton.Fantasy 

merupakan aspek yang berpengaruh pada reaksi emosi terhadap orang lain dan 

meimbulkan perilaku menolong. 

c. Perhatian empatik (empathic concern) 

Pandangan individu yang di tunjukkan untuk orang lain seperti rasa simpati, belas 

kasihan dan peduli dengan kesulitan orang lain. Aspek ini juga merupakan cermin 

dari perasaan kehangatan yang erat kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian 

terhadap orang lain. 

d. Distress pribadi (personal distress) 

Adanya kecemasan yang timbul pada diri sendiri sehingga mengalami kegelisahan 

dalam menghadapi berbagai hal dan merasa ada perbuatan yang kurang 

menyenangkan. Individu yang mengalami distress tinggi akan membuat 

kemampuan bersosialisasi cukup rendah sehingga agar orang mau berempati maka 

ia harus menjelaskan dan melakukan pengamatan secara berkesinambungan 

kepada orang lain. Ketepatan dalam berempati sangat dipengaruhi kemampuan 

seseorang dalam mengintepretasikan informasi yang diberikan orang lain 

mengenai situasi internalnya yang dapat diketahui melalui perilaku dan sikap-

sikap mereka. 

 



26 
 

Menurut Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa empati terdiri dari 2 

aspek yaitu: 

a. Kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain 

Seseorang yang memiliki rasa empati dia selalu bisa memahami apa yang orang 

lain butuhkan, untuk itu kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang 

lain identik dengan kemampuan kognitif seseorang. Kognitif termasuk dalam 

kemampuan individu dalam mempertimbangkan orientasi orang lain terkadang 

disebut sebagai pengambilan perspektif (perspective taking), mampu untuk 

menempatkan diri dalam posisi orang lain. Kemampuan untuk merasa empati 

pada karakter fiktif. Penonton yang merasa berempati akan mengalami kesedihan, 

ketakutan, atau kegembiraan, ketika emosi-emosi ini dialami oleh karakter dalam 

cerita. 

b. Merasakan apa yang dirasakan orang lain 

Seseorang yang memiliki rasa empati tinggi akan bisa dirasakan oleh orang lain 

bahkan anak-anak juga bisa merasakan respon dari apa yang kita lakukan. 

Aspek ini tidak hanya merasa simpati terhadap penderitaan orang lain, tetapi juga 

mengekspresikan kepedulian dan mencoba untuk melakukan sesuatu untuk 

meringankan penderitaan mereka. Misalnya, individu yang memiliki empati yang 

tinggi akan lebih termotivasi untuk menolong orang lain daripada mereka yang 

memiliki empati yang rendah. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Empati 

Menurut Goleman (2007), menjelaskan bahwa faktor psikologis dan 

sosiologis merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi empati, antara lain: 
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a. Sosialisasi, kualitas seseorang dalam menjalin intereksi secara baik dengan 

individu yang lain dalam sebuah lingkungan tertentu sehingga memperoleh nilai-

nilai yang sesuai dengan kebutuhan lingkungnya tersebut. dengan adanya interaksi 

ini akan sangat memudahkan individu untuk merasakan perasaan orang lain yang 

berbeda-beda dan kemudian akan mengarahkan seseorang untuk mampu melihat 

keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain dari pengalaman 

bersosialisasinya 

b. Perkembangan kognitif, kualitas seseorang dalam menjalin hubungan, 

memberikan penilaian dan memperhatikan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. 

Hal itu dikarenakan manusia memiliki fitra perasaan empati sejak lahir dan terus 

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kognitif pada dalam diri 

individu yang kemudian akan sampai pada yang disebut kematangan kognitif, 

sehingga seseorang dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan hal 

inilah yang menunjukkan seseorang mampu berempati 

c. Mood and Feeling, mood adalah situasi dan pemikiran individu yang berasal 

dariemosi, sedangkan feeling merupakan ekspresi hati untuk menggambarkan 

keadaan dalam diri sendiri, keadaan perasaan individu ketika akan memulai 

interaksi sehingga kondisi lingkungan akan mempengaruhi cara individu dalam 

memberikan respon terhadap perasaan orang lain. 

d. Situasi, situasi peristiwa yag dapat mempengaruhi individu atau sesuatu hal 

tertentu sehingga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan rasa empati yang 

ada pada diri sendiri, dalam kondisi ini situasi seseorang dapat berempati jauh 

lebih baik dibandingkan dengan kondisi atau situasi yang lain. 
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e. Komunikasi, penyampaian pesan oleh seorang individu kepada individu lain 

dalam rangka memberi tahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja. Penyampaian pesan empati kepada orang lain akan 

dipengaruhi oleh cara individu dalam melakukan komunikasi hal itu dikarenakan 

adanya perbedaan bahasa sehingga menimbulkan ketidakpahaman individu satu 

dengan individu yang lain tentang komunikasi untuk itu komunikasi menjadi 

hambatan dalam proses mewujudkan empati. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi empati yaitu sosialisasi, perkembangan kognitif, mood 

dan feeling, situasi dan komunikasi. 

C. Hubungan Antara Empati dengan Alturisme 

Memberikan pertolongan kepada seseorang merupakan perilaku yang 

sering dijumpai dalam keadaan apapun dan dimanapun, hal itu dikarenakan 

perilaku menolong terwujud dikarenakan adanya situasi yang menghadirkan suatu 

bentuk pertolongan. Individu yang ingin menolong rata-rata memiliki motivasi 

untuk meringankan beban atau penderitaan orang lain tanpa harus memperhatikan 

kondisi pada dirinya sendiri hal tersebut merupakan perilaku alturisme, (Sarwono 

dan Meinarno, 2009). 

Sehingga dengan demikian perilaku yang mau menolong atau perilaku 

alturisme memiliki kesamaan makna dengan aktivitas gotong royong yang 

biasamasyarakat lakukan. Gotong royong merupakan ciri dari masyarakat 

Indonesia, seseorang yang memiliki altrustikakan sangat peduli dan tidak sungkan 

untuk membantu orang lain meskipun tanpa sebuah imbalan yang diberikan oleh 
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orang yang diberikan pertolongan, (Myers, 2012). Menurut Wilson dan Petruska 

dalam Dayaksini dan Hudaniah (2015), seseorang dengan kecenderungan tinggi 

dalam menolong biasanya memiliki karakteristik kepribadian yang baik mulai dari 

selalu menjaga harga diri, tidak memikirkan persetujuan orang lain selalu 

berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut maka individu yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat harus memiliki perilaku yang sabar, taat, patuh dan sebagainya 

walaupun hal itu sangat berat untuk di wujudkan dan di jalankan namun hal itu 

bisa teratasi apabila dilakukan dengan gotong rotong artinya antara individu satu 

dengan individu yang lain mau membantu kesulitan orang lain sehingga semua 

hal itu bisa terlewati mengingat manusia adalah mahkluk sosial yang saling 

membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk itu kegiatan tolong menolong 

mutlak diperlukan dan dibutuhkan oleh seseorang. 

Aktivitas tersebut merupakan bagian dari perilaku alturisme dimana 

individu memiliki rasa empati, memiliki kepekaan yang tinggi, memiliki inisiatif 

dan mau atau rela berkorban serta selalu bertanggung jawab secara 

sosial.Berdasarkan penjelasan Bierhoff dalam Meyers (2012), menyatakan bahwa 

perilaku alturisme tumbuh berasal dari adanya motivasi individu yang rela 

menolong serta mau berperilaku prososial hal itu timbul dikarenakan adanya rasa 

empati, hal tersebut diperkuat oleh Dayaksini dan Hudaniah 2015), yang 

menyatakan bahwa empati merupakan dasar dari lahirnya perilaku menolong. 

Faktor empati merupakan salah satu faktor yang cukup dominan terjadinya 

perilaku alturisme hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Baron 
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(2005), yang menjelaskan bahwa empati dapat menimbulkan dorongan untuk 

menolong dan tujuan dari menolong itu untuk memberikan kesejahteraan bagi 

target empati. Timbulnya altruisme berawal dari reaksi emosi seseorang terhadap 

masalah orang lain. Ketika seseorang berada dalam keadaan sedang membutuhkan 

pertolongan akan menimbulkan kesedihan atau kesukaran pada diri orang yang 

melihatnya seperti kecewa dan khawatir, meskipun kesedihan dan kekhawatiran 

ketika melihat orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan itu 

menimbulkan dorongan egoistik. 

Menurut Baron (2005), sebagian besar perilaku menolong bersifat egois, 

namun dia juga berpendapat bahwa altruistik yang murni juga ada, meskipun tidak 

begitu banyak yang melakukan. Salah satu penjelasan mengapa empati 

membangkitkan perilaku menolong, karena menolong di anggap sebagai cara 

yang efisien untuk mengurangi penderitaan orang lain. Empati adalah salah satu 

penyebab membangkitkan seseorang untuk memberikan pertolongan secara tulus 

yang berorientasi pada kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan orang yang 

ditolong. Pertolongan yang diberikan dengan dorongan altruistik ini tidak 

menimbang keuntungan dan kerugian, kalaupun dari hasil menolong itu 

menghasilkan kerugian (baik materi maupun non materi) tidak akan 

mempengaruhi niat seseorang untuk menolong. 

Hal ini di perkuat dengan penelitian Dewi dan Savira (2017), dalam 

penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara self monitoring dengan 

altruisme pada anggota komunitas Save Street Child Surabaya.Bahwa semakin 

tinggi self monitoring yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi pula 
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altruisme.Halini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang berhubungan 

dengan tinggi rendahnya altruisme seseorang. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa variabel 

alturisme dan variabel empati memiliki hubungan yang sangat erat hal 

itudikarenakan perasaan empati mampu mendukung menculnya perilaku alturisme 

dalam diri individu dimana empati dan alturisme memberikan suatu tindakan yang 

positif dalam kehidupan sehari-hari yaitu membangkitkan kesadaran antar sesama 

individu untuk berbuat saling tolong menolong ketika ada masyarakat atau 

individu yang sedang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah. 

D. Kerangka Berpikir 

Altruisme adalah perilaku yang memiliki tujuan atau motif untuk 

menolongorang lain untuk meringankan kesulitan dan penderitaan orang lain 

tanpa mengharapkan imbalan ataupun keuntungan dari orang yang sedang di 

tolong. Selain itu perilaku alturismeakan memunculkan kesedihan pada diri 

seseorang apabila melihat orang lain sedang mengalami kesusahan sehingga akan 

memunculkan sebuah emosi yang lain hal itu terjadi dikarenakan individu 

memiliki perasaan empati yang tinggi dengan orang lain, dengan adanya perasaan 

empati pada diri inividu akan mendorong seseorang untuk mau menolong. Untuk 

itulah seseorang diwajibkan untuk selalu memiliki kepribadian alturisme 

dikarenakan perilaku alturisme dalam kehidupan sehari-hari sangat penting hal itu 

tidak terlepas dari hakekat manusia sebagai mahkluk sosial yang selalu 

membutuhkan bantuan orang lain dan tidak akan bisa hidup sendiri. 
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Fakta empiris menunjukkan bahwa perilaku alturisme ternyata sudah 

mulai pudar dan sangat jarang ditemui pada masyarakat perkotaan hasil pra 

penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa sebagian masyarakat kurang 

peduli terhadap keadaan masyarakat lain yang kurang dekat/tidak dikenalnya, 

sebagian masyarakat akan memberikan pertolongan apabila ada syarat tertentu, 

sebagian masyarakat sering melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, 

seperti mencuri, mengambil tanpa izin (menghosob), sebagian masyarakat kurang 

peduli dengan lingkungan sekitar misalnya tidak memungut sampah yang 

berserakan, tidak ikut dalam bergotong royong dan lain-lain. Fakta-fakta tersebut 

tentunya bertentangan dengan hakekat masyarakat sebagai mahkluk sosial yang 

selalu menjaga solidaritas, kegotong royongan, memberikan pertolongan dengan 

ikhlas dan tulus serta tidak mudah berkhianat dan mengutamakan kebersamaan 

perilaku-perilaku tersebut dikenal dengan perilaku alturisme. 

Untuk itu perilaku alturisme dipandang sebagai perilaku tolong menolong 

tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan dari kesulitan orang lain apapun 

bentuknya, hal itu terjadi dikarenakan individu menyadari bahwa manusia dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari selalu memerlukan bantuan orang lain, orang 

yang memiliki kepribadian alturisme selalu rela berkorban demi kesejahteraan 

orang lain seperti waktu, tenaga dan materi hal itu dilakukan agar bisa 

meringankan beban orang lain yang sedang diberikan pertolongan, individu yang 

suka menolong tanpa pamrih atau imbalan pasti memiliki sifat alturisme yang 

tinggi dalam dirinya. 
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Dasar seseorang untuk selalu menolong orang lain relatif bermacama-

macam salah satunya adalah adanya perasaan empati dengan orang lain yang 

sedang mengalami kesulitan. Menurut Goleman (2013), menjelaskan bahwa 

empati merupakan perasaan yang bisa dirasakan orang lain, memahami apa yang 

dibutuhkan orang lain, memiliki kepercayaan dengan orang lain serta memiliki 

kesamaan tujuan dengan individu lain. Cotton dalam Garton dan Gringart (2005), 

menjelaskan bahwa empati merupakan kemampuan efektif yang selalu dilakukan 

seseorang untuk berbagi dalam perasaan kepada individu lain serta memiliki 

kualitas kognitif yang baik yaitu memahami apa yang individu perlukan, selalu 

menjaga hubungan dengan baik serta perasaan dan pemahaman yang lain dengan 

cara verbal maupun nonverbal. 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Singgih (2014), yang 

menjelaskan bahwa empati akan di pengaruhi oleh kualitas kematangan individu 

yang terlihat dari usia, dimana usia menentukan kematangan seseorang dapat 

terjadi yang lebih muda mempunyai derajat kematangan yang lebih tinggi dari 

pada orang yang yang usianya lebih tua, sehingga mungkin saja seseorang yang 

lebih muda lebih mampu berempati dari pada orang yang lebih tua. Untuk itu 

empati sangat mempengaruhi pola pikir individu artinya semakin baik kualitas 

empati yang ditunjukkan individu maka semakin mampu dalam melakukan 

penalaran situasi moral, semakin tinggi moral maka rasa empati akan semakin 

tinggi. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa 

sangat penting bagi masyarakat perkotaan untuk selalu menumbuhkan rasa empati 
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kepada orang lain sehingga dapat memberikan kemampuan yang terbaik bagi 

orang lain yang sedang mengalami kesulitan, begitu juga dengan masyarakat agar 

semua bisa membangun rasa empati dan kepedulian antar sesama masyarakat 

walaupun tidak dikenal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

E. Hipotesis 

Menurut Azwar (2015), hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara 

untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam penelitian, dimana penyataan 

dinyatakan dalam sebuah kalimat yang isinya terdapat dua variabel ataupun lebih 

dan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis serta harus diuji secara spesifik. 

Ho : Tidak ada hubungan antara empati dengan perilaku alturisme 

pada masyarakat perkotaan 

Ha : Ada hubungan antara empati dengan perilaku alturisme pada 

masyarakat perkotaan 

Variabel X 
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