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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesuksesan yang dicapai seseorang tidak hanya berdasarkan kecerdasan 

akademik (kognitif) saja namun juga harus diseimbangkan dengan kecerdasan 

emosional, sehingga remaja harus bisa mengelola emosinya untuk mencapai 

kesuksesan. Menurut Goleman (Andrianto, 2011) kecerdasan akademik akan 

menyokong 20% kesuksesan seseorang sedangkan 80%nya berupa faktor-faktor 

lain yaitu kecerdasan emosi. Selama ini banyak orang menganggap bahwa jika 

seseorang memiliki tingkat kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi, maka orang 

tersebut memiliki peluang untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di banding 

orang lain. Pada kenyataannya, ada banyak kasus di mana seseorang yang 

memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi tersisih dari orang lain yang 

tingkat kecerdasan intelektualnya lebih rendah. Ternyata IQ (Intelligence 

Quotient) yang tinggi tidak menjamin seseorang akan meraih kesuksesan.  

Salovey & Mayer (Andrianto, 2011) menyatakan bahwa kecerdasan emosi 

merupakan kemampuan mengambarkan sejumlah ketrampilan yang berhubungan 

dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri dan orang lain, serta 

kemampuan mengelola perasaan untuk memotivasi, merencanakan, dan meraih 

tujuan kehidupan. Goleman (1998) mengungkapkan orang yang mempunyai 

kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak 

agresif dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha 
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dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan 

diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan 

mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin 

persahabatan dengan orang lain, mahir berkomunikasi, dan dapat meyelesaikan 

konflik sosial dengan cara damai. Sedangkan orang yang mempunyai kecerdasan 

emosi rendah yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibat, 

pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita 

yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan 

orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah 

terpengaruh oleh perasaan yang negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak 

mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu 

berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. 

Jadi seseorang yang cerdas secara emosi tidak hanya memiliki emosi atau 

perasaan-perasaan, tetapi juga memahami apa artinya. Dapat melihat diri sendiri 

seperti orang lain melihat kita, mampu memahami orang lain seolah-olah apa 

yang dirasakan orang itu kita rasakan juga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saidy (2009) menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan bahasa pada siswa sekolah menengah. Semakin tinggi kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritualnya maka semakin bagus juga kemampuan 

berbahasa yang dimiliki oleh siswa. Remaja sekarang ini cenderung mengalami 

kesulitan dalam pengelolaan emosi hal ini ditunjukkan dengan mudah mengalami 

kecemasan, mudah bertindak agresif, kurang menghargai sopan santun 
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(Andrianto, 2011). Remaja yang kesulitan dalam mengelola emosi juga akan lebih 

mudah terserang stress, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulaiman (2009) yang mengatakan bahwa seorang siswa dengan kepribadian yang 

suka memendam emosi, selalu dalam ketakutan, terlalu berpikiran sempit akan 

lebih mudah terserang stress sehingga prestasi akademiknya juga akan mengalami 

penurunan..  

Survei awal yang dilakukan oleh penulis terhadap remaja yang berada di 

wilayah Solo menunjukkan bahwa mereka berani membentak orang tuanya, 

berkata-kata kasar, menyuruh-nyuruh orang tuanya, dan memukul teman. Tak 

jarang kita melihat di sekitar kita remaja yang berkata kasar kepada orang tuanya 

bahkan banyak tindak kekerasan yang dilakukan remaja kepada orang tuanya 

sehingga remaja harus memiliki kecerdasan emosi sehingga bisa mengelola 

emosinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pierewan (1999) bahwa 

pengelolaan emosi juga sangat efektif digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan negosiasi.  

Remaja merupakan generasi muda yang diharapkan akan menjadi 

pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga sebagai orang tua mempunyai 

tanggung jawab penuh untuk mendidik putra putrinya untuk menjadi generasi 

yang membanggakan di masa yang akan datang. Keluarga adalah tempat pertama 

kalinya remaja bersosialisasi sehingga lingkungan keluarga mempunyai peranan 

yang paling besar dalam mendidik seorang remaja. Menurut para ahli (Widodo, 

2011) orangtua minimal mempunyai peranan 60% dalam kesuksesan remaja, 

sekolah berkontribusi sebesar 20% dan lingkungan sebesar 20%.  
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Orang tua memiliki peranan besar dalam menciptakan kecerdasan emosi 

pada remaja, karena tindakan orangtua sekecil apapun akan berdampak pada 

perkembangan remaja baik negatif maupun positif. Kita sering melihat berita di 

televisi banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak kepada 

orang tua ataupun sebaliknya orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada 

anak-anaknya. Hal ini mencerminkan adanya pola asuh yang tidak tepat yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dan kecerdasan emosi yang 

rendah dari remaja. Kecerdasan emosi dapat dikembangkan selama masa tahap 

kehidupan seseorang. Perkembangan  kecerdasan emosi seseorang dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, keluarga, dan contoh-contoh yang didapat seseorang sejak 

lahir dari orang tuanya. Kecerdasan Emosi menyangkut banyak aspek penting, 

yang semakin sulit didapatkan pada manusia modern sehingga perlu adanya 

dukungan dari orang tua untuk menciptakan kecerdasan emosi pada remaja, 

dengan pola asuh yang tepat dapat meningkatkan kecerdasan emosi seorang 

remaja. 

Pola asuh orang tua merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak, 

yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. 

Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan 

perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik 

sehingga dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya (Widodo, 2011). Dalam 

mengembangkan remaja menjadi orang yang memiliki kecerdasan emosi tinggi 

diperlukan persiapan dan perlakuan terhadap anak secara tepat sesuai dengan 

kondisi anak. Sebagai manusia, setiap orang mempunyai ciri individual yang 
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berbeda satu dengan yang lain. Di samping itu setiap orang yang lahir di dunia ini 

berhak hidup dan berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang 

dimilikinya. Untuk dapat memberi kesempatan berkembang bagi setiap anak 

diperlukan pola asuh yang tepat dari orang tuanya, hal ini mengingat anak adalah 

menjadi tanggung jawab orang tuanya baik secara fisik, psikis maupun sosial. 

Banyak pola asuh yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-

anaknya, orang tua pasti menginginkan mempunyai anak yang mempunyai 

karakter yang baik yaitu anak yang beriman kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak 

mulia, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang baik sesuai harapan 

masyarakat kebanyakan. Hal ini pun juga tercermin dalam dalam tujuan dari 

pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

yang menyatakan bahwa ”Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Seorang remaja membutuhkan kebersamaan dengan kedua orangtuanya, 

tidak hanya dari ibu tetapi juga dari ayahnya. Fenomena banyak orang tua yang 

bekerja sehingga anak-anak jarang bertemu dengan orangtuanya, karena 

kebanyakan dari orangtua sibuk bekerja dan menyerahkan pengasuhan anak 

kepada orang lain. Hal ini juga yang bisa menyebabkan kecerdasan emosi remaja 

tidak sesuai dengan harapan orang tua, karena mereka kurang mendapatkan kasih 

sayang serta perhatian dari orang tua. Svensson (2004) dalam penelitiannya 

mengungkap bahwa remaja dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 
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mempunyai kelekatan dengan orang tua yang berbeda-beda, remaja perempuan 

yang memilki kelekatan dengan orang tua akan mempunyai tingkat kenakalan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja laki-laki hal ini karena 

dipengaruhi oleh rasa malu dan kontrol dari orang tua. 

 Remaja dalam perkembangannya memerlukan model untuk menentukan 

identitas pada dirinya. Orang tua menuntut anak-anak untuk berprestasi baik 

secara akademik maupun secara sosial dan relegius tapi tidak memberikan contoh 

yang baik kepada anak-anak karena kurangnya waktu untuk bertemu dengan 

mereka. Keluarga merupakan tempat pertama kalinya dalam pembentukan emosi 

seseorang, sehingga dikatakan keluarga berfungsi secara optimal ketika terdapat 

kedekatan dan keterbukaan antar anggotanya, segala tindakan dan penampilan 

dari remaja diterima dan dihargai termasuk di dalamnya adalah penerimaan dan 

penghargaan terhadap pengungkapan emosi pada remaja (Goleman, 1998).  

Pola asuh pada remaja kebanyakan dititikberatkan pada peranan seorang 

ibu di dalam mendidik remaja dan mengesampingkan peranan ayah, padahal 

sebenarnya peranan ayah sangatlah penting dalam pembentukan karakter pada 

remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2009) menyatakan bahwa 

keterlibatan ayah pada pengasuhan remaja berpengaruh negatif terhadap 

externalizing behavior (perilaku yang mengeksternalisasi masalah ke arah luar 

diri antara lain muncul dalam bentuk mencuri, perkelahian antar gang, kekerasan 

seksual, merusak dan memasuki rumah penduduk serta tindak kriminalitas 

lainnya). Semakin besar peranan ayah dalam pengasuhan remaja semakin kecil 

kemungkinan remaja untuk melakukan externalizing behavior. Milot (2010) 
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melakukan penelitian tentang komunikasi anak dengan orang tua terhadap 

gangguan pasca trauma, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa orang tua 

yang mempunyai komunikasi efektif dengan anak-anaknya menjadikan anak tidak 

mengalami gangguan yang berarti pasca trauma sedangkan orang tua yang jarang 

berkomunikasi dengan anaknya menyebabkan anaknya mengalami gangguan 

pasca trauma.  

Cooper (2009) menyatakan bahwa semakin positif hubungan ayah dan 

anak perempuan akan mempengaruhi prestasi akademik anak, sehingga semakin 

dekat hubungan ayah dan anak perempuan maka semakin bagus prestasi 

akademiknya dan sebaliknya semakin renggang hubungan ayah dan anak 

perempuannya maka semakin menurun pristasi anak. Penelitian yang dilakukan 

oleh Taganing (2008) mengambarkan adanya hubungan antara pola asuh otoriter 

dengan perilaku agresi pada remaja. Pemaksaan dan kontrol yang sangat ketat 

dapat menyebabkan kegagalan dalam berinisiatif pada anak dan memiliki 

ketrampilan komunikasi yang sangat rendah. Anak akan lebih sering kesulitan 

dalam bersosialisasi sehingga anak akan mempunyai rasa sepi dan ingin 

diperhatikan oleh orang lain dengan melakukan perilaku agresi. 

Peranan orang tua dalam meningkatkan kecerdasan emosi sangatlah 

penting sehingga kita tidak boleh mengesampingkan peranan orang tua dalam 

memberikan pendidikan kepada remaja. Pola asuh orang tua juga berperan dalam 

meningkatkan motivasi berprestasi pada remaja, hal ini sesuai penelitian yang 

dilakukan oleh Garliah & Nasution (2005) yang mengungkapkan bahwa pola asuh 

delegating paling tepat digunakan untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada 
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remaja. Pola asuh delegating merupakan pola asuh dimana orang tua tetap 

menerapkan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi sesuatu masalah, 

namun anak diperbolehkan untuk menjalankan apa yang diinginkannya dan 

memutuskan kapan, dimana dan bagaimana melakukan satu hal.. Marini & 

Andriani (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pola asuh orang tua 

akan mempengaruhi tingkat asertivitas pada remaja, bahwa remaja yang dididik 

dengan pola asuh authoritative akan mempunyai asertivitas lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan remaja yang dididik dengan pola asuh authoritarian, 

permissive dan uninvolved.  

Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya penelitian tentang pola 

asuh yang bisa berdampak pada kecerdasan emosi pada remaja maka penulis 

berminat untuk melakukan penelitian dengan judul ”HUBUNGAN POLA ASUH 

ORANG TUA  DENGAN KECERDASAN EMOSI PADA REMAJA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas muncul 

pertanyaan dari penulis ”Apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kecerdasan emosi pada remaja?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan pola 

asuh orang tua dengan kecerdasan emosi pada remaja. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

bagi ilmuwan psikologi, khususnya psikologi pedidikan dan psikologi 

perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan gambaran tentang pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kecerdasan emosi pada remaja. 

 

E. Keaslian Penelitian  

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

mengenai pola asuh diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Taganing (2008) 

dengan judul hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku agresi pada remaja. 

Hasil penelitian ini menyatakan ada hubungan yang sangat signifikan antara pola 

asuh otoriter dengan perilaku agresi pada remaja. Penelitian ini mengambarkan 

bahwa pemaksaan dan kontrol yang sangat ketat dapat menyebabkan kegagalan 

dalam berinisiatif pada anak dan memiliki ketrampilan komunikasi yang rendah.  

Erawati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul kajian metaanalisis 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan externalizing behavior pada anak 

menyatakan bahwa keterlibatan ayah pada pengasuhan remaja berpengaruh 

negatif terhadap externalizing behavior (perilaku yang mengeksternalisasi 

masalah ke arah luar diri antara lain muncul dalam bentuk mencuri, perkelahian 

antar gang, kekerasan seksual, merusak dan memasuki rumah penduduk serta 
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tindak kriminalitas lainnya). Hasil penelitian ini semakin besar peranan ayah 

dalam pengasuhan remaja semakin kecil kemungkinan remaja untuk melakukan 

externalizing behavior. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marini & Andriani (2005) tentang 

perbedaan asertivitas remaja ditinjau dari pola asuh orang tua. Hasil penelitian ini 

menunjukkan hubungan yang signifikan pada tingkat asertivitas pada remaja. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola asuh orang tua akan mempengaruhi 

tingkat asertivitas pada remaja, bahwa remaja yang dididik dengan pola asuh 

authoritative akan mempunyai tingkat asertivitas lebih tinggi dibandingkan 

dengan remaja yang dididik dengan pola asuh authoritarian, permissive, dan 

uninvolved. Menyimak dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengadakan 

penelitian dengan judul hubungan pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosi 

pada remaja. Sepanjang pengetahuan penulis belum banyak yang mengadakan 

penelitian tentang pola asuh orang tua yang dihubungkan dengan kecerdasan 

emosi. 

 


