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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang tidak pernah bisa dilupakan oleh 

setiap orang, karena pada masa ini orang mengalami banyak peristiwa 

menyenangkan seputar dunia anak yang biasanya penuh dengan mainan, 

kegembiraan dan keceriaan. Pada masa kanak-kanak ini, seseorang dididik, 

dibina, diajari banyak hal supaya kelak kalau sudah besar dapat menjadi orang 

seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. 

Bruner (Hurlock,1996) mengatakan bahwa bermain pada masa kanak-

kanak adalah kegiatan yang serius,yang merupakan bagian penting dalam 

perkembangan tahun-tahun pertama pada masa kanak-kanak,sehingga peran serta 

orang-orang di sekelilingnya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing 

mereka sangatlah diperlukan.Erikson (dalam Gunarsa, 1985), juga menekankan 

pentingnya tahun-tahun pertama kehidupan anak sebagai tahun pembentukan 

dasar-dasar kepribadiannya di kemudian hari. Masa kanak-kanak merupakan masa 

yang membutuhkan rasa nyaman dan curahan kasih sayang yang besar dari 

lingkungan sekitarnya. 

 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan banyak penelitian yang telah 

dilakukan menghasilkan pengetahuan baru untuk membuat kehidupan yang lebih 

baik. Dahulu untuk menentukan keberhasilan seseorang dilakukan dengan tes 

Intelegence Quotient (IQ). Seiring perkembangan zaman, IQ tidak bisa berdiri 



 

sendiri untuk menentukan keberhasilan seseorang. IQ salah satunya harus 

ditopang dengan Emotional Quotient (EQ). Terdapat pemikiran bahwa IQ 

menyumbang paling banyak 20% bagi kesuksesan hidup, sedangkan 80% 

ditentukan oleh faktor lain seperti kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan 

kecerdasan spiritual (Iman, 2005). 

 Kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang 

dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan 

emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan 

emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang 

tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati 

adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai 

menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, 

orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih 

mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya (Goleman, 

2001). 

 Sebuah survei terhadap ratusan perusahaan di Amerika Serikat 

mengungkapkan bahwa kemampuan teknis atau analisis bukan hal yang 

menentukan keberhasilan seorang pemimpin atau manajer. Yang terpenting justru 

kemauan, keuletan mencapai tujuan, kemauan mengambil inisiatif baru, 

kemampuan bekerjasama, dan kemampuan memimpin tim. Hasil yang sama juga 

disimpulkan dari penelitian jangka panjang terhadap 95 mahasiswa Harvard 

lulusan tahun 1940-an, puluhan tahun kemudian mereka yang saat kuliah 

mempunyai kecerdasan intelektual tinggi, namun egois dan kurang pergaulan, 



 

ternyata hidupnya tidak sukses (berdasarkan gaji, produktivitas, serta status 

bidang pekerjaan) bila dibandingkan dengan yang memiliki kecerdasan intelektual 

biasa saja tetapi mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, mempunyai 

empati, tidak temperamen sebagai manifestasi dari tingginya kecerdasan emosi, 

sosial dan spiritual (Adiningsih, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan 

intelektual bukan satu-satunya penentu keberhasilan seseorang, salah satu 

komponen yang berpengaruh lainnya adalah kecerdasan emosional. 

 Setiap manusia memiliki keterbatasan, ada golongan tertentu yang 

memiliki keterbatasan dalam fisik maupun berperilaku. Golongan yang 

mengalami gangguan dalam berperilaku, salah satunya yaitu tuna laras. Menurut 

Depdikbud (2003) cacat tuna laras adalah anak yang mengalami gangguan atau 

hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan 

diri dengan baik terhadap lingkungannya. Anak tuna laras mempunyai tabiat atau 

kebiasaan menyimpang dari anak normal lainnya, baik dari segi emosi ataupun 

tingkah laku. Anak tuna laras umumnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan 

baik terhadap lingkungannya, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat 

sekitarnya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh para tuna laras seringkali merupakan 

permasalahan yang khas, terutama jika dilihat dari interaksi sosial yang hendak 

dibangunnya di dalam masyarakat. Pandangan negatif masyarakat mengakibatkan 

mereka sering kurang mendapat tempat di masyarakat karena anak seperti ini 

dianggap memiliki perilaku sosial yang buruk. Hal ini berarti dibutuhkan suatu 

pendidikan kekhususan yang dikenakan kepada para penyandang cacat tuna laras. 



 

Sebagai implikasinya maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan anak tuna 

laras SLB-E. 

Menurut buku Bimbingan khusus bagi Anak Tuna Laras (1992) di dalam 

kurikulum SLB-E dijelaskan bahwa : Anak tuna laras adalah anak yang 

mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta 

kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. 

Berdasarkan pemahaman tersebut maka anak tuna sosial dapat dicermati sebagai 

anak yang mengalami hambatan emosional dan kelainan tingkah laku, sehingga 

kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya yang 

sewajarnya.     

 Hambatan emosional pada anak tuna laras secara tidak langsung 

berhubungan dengan kondisi kestabilan emosi yang dimiliki oleh seseorang. Albin 

(1995) mengemukakan kestabilan emosi merupakan suatu proses kemampuan 

individu menempatkan segala perasaannya dengan tepat dan benar. Salah satu 

aspek yang penting yaitu aspek afeksi yang didalamnya terdapat emosi, di mana 

kata emosi sering terungkap dalam setiap aktifitas, tingkah laku dan pembicaraan 

individu. Setiap individu pernah mengalami atau merasakannya seperti sedih, 

malu, gembira, takut, benci, kecewa dan sebagainya yang dapat mempengaruhi 

bagaimana individu tersebut dalam bertindak dan berbuat. 

 Kecakapan utama dalam pengolahan emosi adalah kemampuan berfikir 

positif, optimis dan kemampuan mengatur suasana hati sehingga mencapai 

keadaan psikis ideal.  Ciri khas keadaan psikis ideal tersebut adalah pendirian 

yang sudah relatif stabil, citra diri dan sikap pandang yang lebih realistis serta 

kematangan dalam menghadapi masalah. Semua itu tidak terlepas dari bagaimana 



 

individu tersebut mampu mengontrol dan mengendalikan impuls-impuls yang ada 

atau stabil tidaknya emosi seseorang tergantung dari pengendalian emosinya. 

 Kecerdasan emosional memberikan sumbangan bagi keberhasilan 

seseorang, demikian pula pada masa anak dan remaja. Sarwono (2000) 

mengungkapkan masa remaja (adolescence) yaitu kurun waktu 12 sampai dengan 

25 tahun adalah masa topan dan badai (storm and stress), yang mencerminkan 

kebudayaan modern yang penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai. Untuk 

menghadapi masa storm and stress, remaja hendaknya  memahami dan memiliki 

kecerdasan emosional agar mampu melewatinya.  

 Dari ulasan Sarwono (2000) di atas, dapat dipahami bahwa kecerdasan 

emosional akan lebih baik jika dimiliki seseorang sebelum memasuki masa 

remaja, yaitu masa anak-anak. Namun demikian banyak faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosional, diantaranya yaitu kekerasan 

yang dialami pada masa anak-anak.  

Kejahatan terhadap anak-anak cenderung meningkat karena terjadi 

perubahan norma-norma di tengah masyarakat. Kalau dulu norma-norma keluarga 

sangat melindungi anak-anak, kini menganggap anak-anak sebagai aset ekonomi 

dan komoditas. Penambahan norma ini diakselerasikan oleh agen-agen sosial 

khususnya media massa, seperti yang sering ditulis dalam media masa yang saat 

ini hampir setiap hari menjadi berita yang aktual (Fitriyah, 2005). 

Mulyadi (2006)mengatakan, berdasarkan Laporan Komnas Perlindungan 

Anak, anak-anak yang mengalami tindak kekerasan sejumlah 871 anak, 80% di 

antaranya di bawah usia 15 tahun. Selanjutnya, Mulyadi menambahkan bahwa 

anak yang mengalami eksploitasi dan perlakuan salah lainnya (anak jalanan) yang 



 

tersebar di 12 kota besar sebanyak 39.861. Hal ini sungguh menyedihkan, 

mengingat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus sehat 

jasmani dan rohaninya. 

 Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di sekitar lingkungan tempat 

tinggal atau dari tayangan televisi, juga berita di media massa dapat dilihat 

banyaknya kekerasan-kekerasan yang dialami anak, yang dilakukan oleh orang 

tuanya sendiri, bahkan ada juga yang tega membunuh anaknya sendiri karena 

sudah terlalu jengkel dengan anaknya. Kekerasan yang merupakan suatu bentuk 

tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik secara perorangan atau 

kelompok yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain, sangat 

disayangkan apabila terjadi pada anak-anak, karena peristiwa ini akan membekas 

dalam ingatan anak dan secara tidak langsung juga bisa mengubah kepribadian 

anak. Anak yang sering mendapat pukulan atau kata-kata kotor dari orang tuanya 

dan jarang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, maka bukan tidak mungkin 

kalau sudah besar nanti ia juga tidak bisa menyayangi orang lain dan menjadi 

seorang yang jahat karena kedua orang tuanya tidak pernah mengajari cara 

menyayangi orang lain (Saraswati,2000). 

Kekerasan yang sering dialami waktu kecil juga bisa menimbulkan 

peristiwa trauma ketika anak besar nanti, yang semakin lama semakin membekas 

dalam hati dan dapat juga menjadi dendam yang telah lama disimpan hingga suatu 

saat nanti terjadi pembalasan atas apa yang telah dilakukan kedua orang tuanya 

kepada anak sewaktu masih kecil. Korban yang mengalami tindak kekerasan atau 

perilaku kekerasan di masa lalu akan berusaha membalas atau melakukan hal yang 



 

sama pada orang lain (Bandura dalam Khisbiyah, 2000). Peristiwa semacam inilah 

yang seharusnya dicegah agar jangan sampai terjadi karena bagaimanapun anak 

adalah titipan dari Sang Pencipta yang harus dijaga. 

Menurut Kartono (1995) keluarga merupakan unit terkecil yang 

memberikan pengaruh yang sangat menentukan pada pembentukan watak dan 

kepribadian anak. Anak yang sering mendapat perlakuan kasar atau mendapat 

kekerasan dari orang tuanya, mungkin saat besar nanti akan menjadi pribadi yang 

berbeda dengan orang pada umumnya. Kekerasan fisik juga dapat berpengaruh 

pada kepribadian anak, yaitu anak mempunyai harga diri yang rendah, hubungan 

dengan peer yang kurang baik, dan kesukaran dalam berperilaku (Walker& 

Roberts dalam Patnani, Ekowarni, Etsem, 2002). 

Sikap mendidik yang salah dalam lingkungan keluarga seperti penolakan 

dan perlakuan kejam terhadap anak dan sering menghukum fisik akan 

menimbulkan rasa tidak diterima, rasa ditolak dalam lingkungan keluarga, 

sehingga anak akan melakukan pelampiasan pada masa remaja dimana masa 

remaja ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Selanjutnya, apabila tidak 

mampu mengontrol emosinya maka masalah lain pun akan muncul, seperti 

pemerkosaan,sangat pemarah dan bersikap sadis (Mappiare, 1982). 

Kartono (1995) menjelaskan bahwa tingkah laku orangtua ini mudah 

sekali menular pada anak-anaknya; terutama mudah sekali ditransmisikan/ 

dioperkan kepada remaja yang belum stabil jiwanya, karena mereka tengah 

mengalami banyak konflik batin dan kebingungan.  



 

Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah 

sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang 

hidupnya. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi 

sangat agresif, dan, setelah menjadi orang tua, akan berlaku kejam kepada anak-

anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak agresif, yang pada gilirannya akan 

menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Dengan sangat mengerikan, Lawson 

menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental (mental disorders) ada 

hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih 

kecil (www.muthahhari.or.id). 

Setiap individu, termasuk remaja tidak bisa lepas dari emosi dan emosi 

akan berpengaruh pada tingkah lakunya. Remaja dengan kecerdasan emosi 

diharapkan dapat bertindak secara terarah sebagai pondasi terbentuknya manusia 

yang berkualitas, menjadi orang dewasa bertanggung jawab, peduli oranglain, 

produktif, sehat secara fisik dan psikis serta emosional, sebab kunci utama 

keberhasilan seseorang dalam kemampuan pribadi dan sosial adalah kecerdasan 

emosi (Agustian,2001).  

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan, terutama berkaitan dengan 

pengendalian diri, khususnya dalam pergaulan. Orangtua sebagai subjek pertama 

dalam mempelajari emosi harus memberikan contoh yang baik, sebab perilakunya 

akan diinternalisasi oleh anak. Kemampuan mengendalikan diri ini berarti 

individu mampu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

empati dan membina hubungan dengan orang lain (Goleman,1998). 



 

Penelitian di National Survey of Children oleh Nicholas Zill menemukan 

bahwa anak-anak yang berumur antara 18 hingga 22 tahun dari keluarga-keluarga 

yang bermasalah seperti terdapat unsur kekerasan itu 2 kali lebih besar 

kemungkinannya dibandingkan remaja lain untuk memperlihatkan tingkat 

gangguan emosional atau kecerdasan emosi yang dimiliki ataupun masalah 

tingkah laku yang lebih tinggi (dalam Hottman dan De Claire,1999). Melihat hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Zill, penulis ingin menelitinya di Indonesia dengan 

kriteria subjek yang berbeda. 

Menurut buku Petunjuk Penyelenggaraan SLB (1984 / 1985) Anak Nakal 

adalah : Anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

sosial, dan bertingkah laku kurang wajar atau menyimpang dari norma yang 

berlaku.  

Berdasarkan rapat kerja PLB se-Indonesia tahun 1968, dikatakan bahwa 

anak nakal adalah anak yang mengalami gangguan dan kelainan tingkah laku, 

sehingga ia tidak atau kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap 

lingkungan yang sewajarnya.     

 Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan anak nakal adalah : 

a. Anak yang mempunyai tabiat atau kebiasaan menyimpang dari anak normal 

lainnya, baik dari segi emosi ataupun tingkah laku. 

b. Anak yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap 

lingkungannya, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitarnya. 



 

Anak nakal biasanya mempunyai ciri-ciri antara lain : 1) agresif, 2) suka 

melakukan pengeroyokan, 3) melakukan kejahatan, 4) pembunuhan. Adapun ciri-

ciri anak nakal yang muncul yang menunjuk pada ciri-ciri kecerdasan emosi 

antara lain : 1) mempunyai kemampuan untuk mengerti emosi diri sendiri dan 

orang lain, 2) mengetahui bagaimana emosi diri sendiri terekspresikan secara 

maksimal sebagai kekuatan pribadi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan ”Apakah ada 

hubungan antara pengalaman kekerasan pada masa anak dengan kecerdasan emosi 

pada anak SLB bagian E Bhina Putera Surakarta”, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Hubungan Antara Pengalaman Kekerasan 

Pada Masa Anak Dengan Kecerdasan Emosi Pada Anak SLB Bagian E Bhina 

Putera Surakarta”. 

B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengalaman kekerasan  pada masa 

anak dengan kecerdasan emosi. 

2. Mengetahui seberapa tinggi kecerdasan emosi pada subjek penelitian. 

3. Mengetahui seberapa tinggi kekerasan yang dialami subjek penelitian 

pada masa anak. 

 

 

 

 



 

C.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para ilmuwan khususnya 

dalam bidang psikologi perkembangan tentang pengalaman kekerasan  pada masa 

anak dalam kaitannya dengan kecerdasan emosi. 

2. Manfaat praktis, apabila hipotesis terbukti: 

a. Dapat memberikan masukan kepada subjek penelitian untuk meningkatkan 

kecerdasan emosi yang dimilikinya agar dapat mengurangi efek negatif 

dari kekerasan yang pernah dialaminya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru untuk dapat 

meningkatkan kecerdasan emosi siswa. 

c. Bagi kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

bagi kepala sekolah untuk memberikan pendidikan bimbingan konseling 

terutama mengenai kecerdasan emosi. 

d. Dapat memberikan masukan kepada orang tua yang melakukan kekerasan 

kepada anaknya bahwa yang mereka lakukan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan emosi anak  dan diharapkan angka kekerasan pada anak 

yang dilakukan orangtua dapat menurun. 

 

 


