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HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA  

DENGAN KECERDASAN EMOSI PADA REMAJA 

 

Abstrak 

Oleh : Khusnul Chotimah 
 

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari hubungan antara pola asuh orang 
tua dengan kecerdasan emosi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surakarta 
dengan mengambil 12 tempat penyewaan game online dengan jumlah subjek 
sebanyak 95 orang, subjek ditentukan dengan tekhnik incidental sampling. 
Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala kecerdasan emosi sebanyak 
17 aitem dan skala pola asuh orang tua 17 aitem. Hasil penelitian ini menunjukkan 
hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 
emosi yang berdasarkan perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi R = 0,739, 
Fregresi = 111,605; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil analisis korelasi rx1y sebesar 0,739; p 
= 0,000 (p < 0,01), berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pola 
asuh orang tua dengan kecerdasan emosi. Artinya semakin positif pola asuh orang 
tua maka semakin tinggi kecerdasan emosi pada remaja, dan sebaliknya semakin 
negatif pola asuh orang tua maka semakin rendah kecerdasan emosi pada remaja. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang sangat signifikan antara 
pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosi pada remaja. Artinya variabel pola 
asuh orang tua dapat dijadikan prediktor untuk memprediksi kecerdasan emosi. 

 

Kata kunci : pola asuh orang tua, kecerdasan emosi 
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Abstrak 

Oleh : Khusnul Chotimah 
 
 
The purpose of this research to find the relationship between parenting with 
emotional intelligence. The research was conducted in Surakarta by taking 12 
game online rental place with a number of subjects as many as 95 people, the 
subject is determined by incidental sampling technique. Measurements in this 
study used emotional intelligence scale as much as 17 aitem and parenting scale 
17 aitem. The results of this study showed a highly significant relationship 
between parenting with emotional intelligence value obtained by calculating the 
correlation coefficient R = 0.739, Fregresi = 111.605, p = 0.000 (p <0.01). The 
results of correlation analysis rx1y 0.739, p = 0.000 (p <0.01), means there is a 
very significant relationship between parenting with emotional intelligence. This 
means that the more positive parenting the higher the emotional intelligence in 
adolescents, and conversely the more negative parenting of the lower emotional 
intelligence in adolescents. The conclusion of this study was there a significant 
relationship between parenting with emotional intelligence in adolescents. his 
means the variable parenting may be a predictor of emotional intelligence to 
predict. 
 
Key words: parenting, emotional intelligence 
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PENDAHULUAN 

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 

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.  

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 
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kita, mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan orang itu kita 

rasakan juga. 

Remaja sekarang ini cenderung mengalami kesulitan dalam pengelolaan 

emosi hal ini ditunjukkan dengan mudah mengalami kecemasan, mudah bertindak 

agresif, kurang menghargai sopan santun (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..  

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, 
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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 

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. 

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 
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dari remaja diterima dan dihargai termasuk di dalamnya adalah penerimaan dan 

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

Biehler (Fatimah, 2010) menerangkan ciri emosional pada remaja usia 12 - 

15 tahun adalah sebagai berikut : 

a. Cenderung bersikap pemurung. Sebagian kemurungan disebabkan 

perubahan biologis dalam hubungannya dengan kematangan seksual dan sebagian 

lagi karena kebingungannya dalam menghadapi orang dewasa. 

b. Ada kalanya berperilaku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal 

rasa percaya diri. 

c. Ledakan-ledakan kemarahan sering terjadi sebagai akibat dari 

kombinasi ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, dan kelelahan karena 

bekerja terlalu keras atau pola makan yang tidak tepat atau tidur yang tidak cukup. 

d. Cenderung berperilaku tidak toleran terhadap orang lain dengan 

membenarkan pendapatnya sendiri. 

e. Mengamati orangtua dan guru-guru secara objektif dan mungkin 

marah apabila tertipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu. 

Menurut Goleman (1998) kecerdasan emosional dibagi menjadi lima 

bidang dan berusaha untuk menguraikan setiap ciri dari kemampuan kecerdasan 

emosional, yaitu: 

a. Mengenali emosi, merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan 

sewaktu perasaan terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan 

emosional, para ahli psikologi menyebutkan kesadaran sebagai metamood  yakni 

kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer (Goleman, 1998) 
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kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang 

suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam 

aliran emosi dan dikuasai emosi. 

b. Mengelola emosi, merupakan kemampuan individu dalam menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat dan selaras sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap 

terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi yang berlebihan 

yang meningkat dengan intensitas yang terlampau lama akan mengoyak kestabilan 

kita (Goleman, 1998). Kemampuan ini mencakup kemampuan menghibur diri 

sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau keterasingan dan akibat-akibat 

yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan 

yang menekan. 

c. Memanfaatkan emosi secara produktif, prestasi harus dilalui dengan 

dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk 

menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta 

mempunyai perasaan motivasi yang positif yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan 

keyakinan diri. Ciri dalam memotivasi diri atau memanfaatkan emosi secara lebih 

positif diantaranya lebih bertanggungjawab, lebih mampu memusatkan perhatian 

pada tugas yang dikerjakan dan kurang impulsif, lebih menguasai diri. 

d. Empati, kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut dengan 

empati. Goleman (1998) menyatakan kemampuan seseorang untuk mengenali 

orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang 

memiliki kemampuan empati lebih mempu menangkap sinyal-sinyal sosial yang 
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tersembunyi, mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia 

lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang 

lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang. 

e. Membina hubungan, kemampuan dalam membina hubungan 

merupakan suatu ketrampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan 

keberhasilan antar pribadi (Goleman, 1998). 

Megawangi (2008) Pengalaman anak di rumah penuh kasih sayang, 

penghormatan, dan keceriaan akan membuat limbik otak menjadi lebih aktif 

sehingga akan mengeluarkan neurotransmiter yang mengaktifkan korteks 

sehingga seseorang bisa berpikir, beranalisis, dan berpikir kreatif. Sedangkan 

sebaliknya anak yang memiliki pengalaman yang menyedihkan atau stressful 

environment apabila orang tua tidak terlalu memberikan perhatian, mengasuh 

anak dengan pola kekerasan dan mendominasi akan mempengaruhi fungsi limbik 

otak sehingga mengeluarkan neurotransmitter yang mengaktifkan batang otak 

bagian reptil sehingga anak bisa berkembang menjadi pribadi yang agresif, 

pemarah, dan penuh curiga, menyerang, bertahan, atau lari dari tanggung jawab. 

Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi kepribadian maupun 

perkembangan emosi seseorang. Aspek-aspek pola asuh orang tua menurut 

Baumrind (Mussen, 1994) adalah sebagai berikut : 

a. Kontrol merupakan usaha mempengaruhi aktivitas anak secara 

berlebihan untuk mencapai tujuan, menimbulkan ketergantungan pada anak, 

menjadikan anak lebih agresif, serta meningkatkan aturan orang tua secara ketat. 
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b. Tuntutan kedewasaan, yaitu menekan kepada anak untuk mencapai 

suatu tingkat kemampuan secara individual, sosial dan emosional tanpa 

memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi. 

c. Komunikasi anak dan orang tua, kurangnya komunikasi antara anak 

dan orang tua dimana orang tua tidak menanyakan perasaan anak bila mempunyai 

persoalan yang harus diselesaikan. 

d. Kasih sayang, yaitu tidak adanya kehangatan dan cinta pada anak serta 

tidak adanya penghargaan dan pujian terhadap keberhasilan yang sudah dicapai 

oleh anak. 

Lingkungan keluarga berperan besar dalam menciptakan kecerdasan emosi 

seseorang, sehingga pola asuh orang tua merupakan penentu dari kecerdasan 

emosi seorang remaja. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua selalu 

berdampak pada anak-anaknya. Positive parenting atau pola asuh yang baik bisa 

membuat seorang anak mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang bagus, 

termasuk perkembangan emosi dan sosialnya (Megawangi, 2008).  

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?” 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan pola 

asuh orang tua dengan kecerdasan emosi pada remaja. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Surakarta di tempat penyewaan game 

online, subjek penelitian sebanyak 95 orang siswa-siswi SMP yang sedang 

bermain game online. Metode pengambilan data menggunakan incidental 

sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pola asuh 

orang tua dan kecerdasan emosi. Skala kecerdasan emosi mengungkapkan 

kecerdasan emosi pada remaja, yang terdiri dari lima indikator yang dikemukakan 

oleh Daniel Goleman yaitu, mengenali emosi, mengelola emosi, memanfaatkan 

emosi, empati, dan membina hubungan. Skala pola asuh orang tua 

mengungkapkan tentang pola asuh orang tua terhadap anak remajanya. Skala pola 

asuh ini berdasarkan 4 indikator yang dikemukakan oleh  Baumrind, yaitu kontrol, 

kedewasaan, komunikasi, dan kasih sayang. Pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan program komputer SPSS seri 19,00. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian tentang hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 

emosi pada remaja berdasarkan dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

korelasi R = 0739, Fregresi = 111,605; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan 

ada hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh orang tua dengan 

kecerdasan emosi. Hal ini berarti variabel pola asuh orang tua dapat digunakan 

sebagai prediktor kecerdasan emosi. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pola asuh orang tua terhadap 

kecerdasan emosi pada remaja dapat diterima.  
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Hasil analisis korelasi rxy sebesar 0,739; p = 0,000 (p < 0,01), berarti ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh orang tua dengan 

kecerdasan emosi. Artinya semakin positif pola asuh orang tua makan semakin 

tinggi kecerdasan emosi pada remaja, dan sebaliknya semakin negatif pola asuh 

orang tua maka semakin rendah kecerdasan emosi pada remaja.  

Peranan atau sumbangan efektif pola asuh orang tua terhadap  kecerdasan 

emosi adalah sebesar = 54,5% yang ditunjukkan dengan nilai Rsquared = 0,545. Hal 

ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan kecerdasan emosi pada remaja. Ini berarti masih terdapat 45,5% faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi di luar variabel pola asuh 

orang tua. Berdasarkan analisis stepwise diperoleh hasil bahwa aspek komunikasi 

mempunyai korelasi yang paling tinggi terhadap kecerdasan emosi dengan nilai 

korelasi sebesar 0,733, p = 0,00 (p < 0,05) dan mean empirik sebesar 10,35 

sedangkan korelasi yang paling rendah terhadap kecerdasan emosi adalah aspek 

kasih sayang yang mempunyai nilai korelasi sebesar 0,438, p = 0,00 (p < 0,05) 

dan mean emprik sebesar 15,09. 

Penelitian menunjukkan hasil bahwa orang tua  yang mendidik anak-

anaknya dengan pola asuh yang baik sebesar 42,1 % atau sebanyak 40 orang dari 

95 orang subjek, sedangkan pola asuh yang rendah masih dilakukan oleh para 

orang tua sebanyak 10,5% atau sebanyak 10 orang. Tingkat kecerdasan emosi 

pada remaja di wilayah Surakarta termasuk dalam kategori tinggi hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat kategori tnggi sebanyak 48 orang dari 95 orang subjek 
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penelitian, sedangkan kecerdasan emosi yang rendah terdapat pada remaja 

sebanyak 6,3%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan:  

1. da hubungan yang sangat signifikan antara pengasuhan orang tua 

dengan kecerdasan emosi pada remaja. Artinya variabel pola asuh dapat 

digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi kecerdasan emosi. 

2. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh orang 

tua dengan kecerdasan emosi dan termasuk dalam kategori tinggi, dengan 

sumbangan efektif sebesar 54,5%.  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Subjek Penelitian 

  Banyak hal yang bisa meningkatkan kecerdasan emosi seseorang 

baik dari keluarga maupun dari faktor lingkungan. Kecerdasan emosi bisa 

ditingkatkan selama masa hidup seseorang, sehingga kita bisa belajar dari 

lingkungan terutama lingkungan keluarga dengan pola asuh yang tepat dari 

orang tua. 
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2.  Bagi Orang Tua 

  Kecerdasan emosi salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua sehingga untuk meningkatkan kecerdasan emosi remaja orang tua 

diharapkan memberikan pola asuh yang baik sehingga mendukung anak dalam 

meningkatkan kecerdasan emosinya. Memberikan dukungan terhadap kegiatan 

positif yang dilakukan oleh anak-anaknya dan memberikan contoh yang baik 

dalam tindakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Bagi peneliti selanjutnya dalam bidang psikologi yang tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan memperluas 

populasi dan memperbanyak sampel, agar ruang lingkup dan generalisasi 

penelitian menjadi lebih luas. Peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang sama diharapkan menyertakan variabel atau faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kecerdasan emosi dan bisa melengkapinya dengan 

metode pengambilan data yang lebih lengkap seperti menggunakan 

dokumentasi, wawancara maupun observasi sehingga akan semakin banyak 

informasi yang di dapatkan. 
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