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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada masa kanak-kanak, terdapat beberapa aspek perkembangan yang 

merupakan hal penting bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Salah 

satu aspek perkembangan yang cukup penting adalah perkembangan sosial. 

Keberhasilan anak dalam mencapai aspek perkembangan sosial akan 

membawa dampak positif di dalam interaksinya dengan teman sebaya atau 

orang lain di lingkungan sekitarnya. 

Sebagaimana pendapat Azzet (2010), anak-anak yang memiliki 

keterampilan sosial yang baik akan mempunyai banyak teman, pandai 

berkomunikasi, mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan hidupnya 

dapat bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan bagi orang lain. 

Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa keterampilan sosial ternyata 

lebih berpengaruh bagi kesuksesan anak dalam kehidupannya pada masa 

mendatang bila dibandingkan dengan kompetensi secara intelektual. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan Goleman (dalam Azzet, 

2010) yang menemukan bahwa ternyata kompetensi secara intelektual hanya 

memberikan kontribusi dua puluh persen terhadap kesuksesan hidup 

seseorang. Sementara yang delapan puluh persen sangat tergantung pada 

kompetensi secara emosional, keterampilan sosial, dan spiritual. Lebih lanjut 
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lagi, dalam keberhasilan di dunia kerja, kompetensi secara intelektual hanya 

memberikan kontribusi sebanyak empat persen saja. 

Perkembangan sosial tersebut ditunjukkan dengan adanya anak-anak 

mengembangkan kemampuan untuk menghargai hak anak lain dan berempati 

terhadap anak lain. Anak-anak belajar bekerja sama dengan anak lain dan 

menyelesaikan masalah dengan cara yang damai (Jindrich, 2005). 

Berdasarkan uraian pendapat Azzet (2010), dan (Jindrich, 2005) di atas 

menunjukkan bahwa perkembangan dan keterampilan sosial merupakan aspek 

yang penting bagi anak, sehingga diharapkan anak dapat mencapai 

perkembangan ini dengan maksimal. Kegagalan anak dalam mencapai hal ini 

dapat menjadi permasalahan tersendiri pada diri anak. Seperti yang 

dikemukakan Patterson dan Bank (dalam Yanti, 2005), bahwa rendahnya 

keterampilan sosial membuat anak kurang mampu menjalin interaksi secara 

efektif dengan lingkungannya, dan memilih tindakan agresi sebagai cara yang 

paling tepat untuk mengatasi permasalahan sosial serta untuk mendapatkan 

apa yang anak inginkan. Akibatnya, anak tersebut sering ditolak oleh orang 

tua, teman sebaya, dan lingkungan. 

Permasalahan anak dalam hal keterampilan sosial seperti disebut di 

atas merupakan masalah perilaku yang berhubungan dengan lingkungan sosial 

di sekitarnya. Salah satu masalah dalam keterampilan sosial adalah gangguan 

sikap menentang (oppositional defiant disorder/ ODD). Anak dengan ODD 

sering kali dianggap menjadi masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, 

padahal berawal dari adanya perilaku sikap menentang di usia kanak-kanak ini 
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akan dapat mengakibatkan perkembangan perilaku anti sosial dan gangguan 

tingkah laku pada usia selanjutnya (Loeber, dkk., dalam Rai, 2015). 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hughes, dkk., (dalam Repita, 

Parmiti, dan Tirtayani, 2016), bahwa dampak negatif dari perilaku bermasalah 

oppositional defiant adalah pelemahan fungsi anak sebagai individu maupun 

sebagai bagian dari komunitas sosial, dan juga melemahkan interaksinya 

dengan lingkungan. Walker, dkk., (dalam Hairina, 2013) mengatakan bahwa 

anak yang mengalami gangguan perilaku menunjukkan perilaku antara lain; 

permusuhan, menyalahkan orang lain, mengganggu dan perilaku agresif baik 

verbal maupun nonverbal. 

Kriteria diagnostik gangguan ODD dijelakan dalam Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders / DSM-5 (2013) sebagai sebuah pola 

kemarahan/ suasana hati yang mudah tersinggung, perilaku menantang/ 

berdebat, atau balas dendam yang berlangsung setidaknya 6 bulan yang 

dibuktikan dengan setidaknya empat gejala dari salah satu kategori berikut, 

dan ditunjukkan selama interaksi dengan setidaknya satu individu yang bukan 

saudara kandung. Berikut ini kategori atau gejala ODD: 1) Marah/ pemarah 

(sering kehilangan kendali kemarahan, sering sensitif atau mudah terganggu, 

sering marah dan kesal). 2) Suka berdebat/ perilaku menantang (sering 

berdebat dengan figur yang memiliki suatu kekuasaan, sering secara aktif 

menentang atau menolak untuk memenuhi permintaan atau peraturan dari 

figur yang memiliki suatu kekuasaan, sering secara sengaja mengganggu 

orang lain, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kekeliruannya). 
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3) Balas dendam (sering dengki atau ingin balas dendam setidaknya dua kali 

dalam 6 bulan terakhir). 

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa anak yang 

mengalami perilaku bermasalah ODD kurang memiliki kompetensi atau 

keterampilan sosial yang tepat. Seperti hasil penelitian yang ditemukan Hersen 

(dalam Rai, 2015), bahwa anak dengan gangguan ODD tersebut memiliki 

keterbatasan dalam pengetahuannya terhadap keterampilan sosial (social skill 

acquisition deficits), kesulitan mengomunikasikan/ mengeluarkan perasaannya 

serta kebutuhannya (social performance deficits), sehingga interaksi yang 

nampak menjadi sulit dan kurang dapat diterima lingkungan, serta adanya 

kesulitan dalam pemecahan masalah, sehingga akan nampak ketika anak 

tersebut harus memutuskan situasi mana untuk memunculkan perilaku yang 

tepat. 

Deskripsi tersebut di atas tampak pada salah satu subjek yang diamati 

oleh peneliti, yang terindikasikan dalam berbagai bentuk perilaku antara lain 

sering kehilangan kendali kemarahan, sensitif dan mudah terganggu, suka 

berdebat atau menentang terhadap figur yang memiliki suatu kekuasaan, 

sering secara menganggu orang lain, dan sering mendengki atau ingin 

membalas dendam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami 

gangguan perilaku memiliki keterampilan sosial yang rendah (Cartledge, dkk., 

dalam Yanti, 2005). Rendahnya keterampilan sosial membuat anak kurang 

mampu menjalin interaksi secara efektif dengan lingkungannya dan memilih 
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tindakan agresif sebagai strategi coping. Anak-anak cenderung menganggap 

tindakan agresif merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasi 

permasalahan sosial dan mendapatkan apa yang diinginkan. Akibatnya mereka 

sering ditolak oleh orang tua, teman sebaya, dan lingkungan (Patterson dan 

Bank, dalam Yanti, 2005). 

Keterampilan sosial anak tercermin pada masing-masing aspek dari 

keterampilan sosial. Elksnin dan Elksnin (dalam Yanti, 2005) 

mengindentifikasi keterampilan sosial terdiri dari beberapa aspek, antara lain 

aspek perilaku interpersonal, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, 

perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, peer acceptance, 

dan aspek keterampilan komunikasi. 

Pada aspek perilaku interpersonal, keterampilan sosial ditunjukkan 

ketika anak berusaha menjalin persahabatan, misalnya memperkenalkan diri, 

menawarkan bantuan, dan memberikan atau menerima pujian. Pada aspek 

perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, keterampilan sosial 

ditunjukkan ketika anak mampu menghadapi stres, memahami perasaan orang 

lain, mengontrol kemarahan dan sejenisnya. Pada aspek perilaku yang 

berhubungan dengan kesuksesan akademis, keterampilan sosial ditunjukkan 

ketika anak mampu mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan 

pelajaran, mengerjakan pekerjaan sekolah dengan baik, melakukan apa yang 

diminta oleh guru, dan semua perilaku yang mengikuti aturan kelas. Pada 

aspek peer acceptance, keterampilan sosial ditunjukkan ketika anak mampu 

memberi salam, memberi dan meminta informasi, mengajak teman terlibat 
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dalam suatu aktivitas, dan dapat menangkap dengan tepat emosi orang lain. 

Pada aspek keterampilan komunikasi, keterampilan sosial ditunjukkan ketika 

anak berusaha menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian 

dalam pembicaraan dan memberikan umpan balik terhadap lawan bicara. 

Yanti (2005) mengutip berbagai pendapat tokoh dan mengatakan 

bahwa sebagai sebuah kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar, 

maka perkembangan keterampilan sosial anak tergantung pada berbagai 

faktor, yaitu kondisi anak sendiri serta pengalaman interaksinya dengan 

lingkungan sebagai sarana dan media pembelajaran. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Grainger (dalam Rai, 2015), bahwa temperamen anak jika 

berinteraksi dengan gaya manajemen atau pengasuhan orang tua yang tidak 

sesuai maka akan memperparah gangguan ODD yang dialami anak. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 

bagaimanakah gambaran mengenai keterampilan sosial pada anak ODD? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai 

keterampilan sosial pada anak ODD. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu psikologi khususnya pada psikologi perkembangan dan psikologi 

klinis anak, yang berkaitan dengan keterampilan sosial pada anak ODD. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pada 

orang tua mengenai keterampilan sosial pada anak ODD. Penelitian ini 

juga dapat menjadi acuan referensi empirik bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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