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BAB I  

Pendahuluan 

A. Latar belakang masalah 

Dalam masa tumbuh kembang anak salah satu tugas 

perkembangan anak adalah menjalin hubungan dengan orang lain. 

Untuk dapat menjalin hubungan dengan orang lain diperlukan sebuah hal 

yang dinamakan perilaku sosial. Sarwono (2009) mengatakan jika yang 

dimaksud dengan perilaku sosial adalah hal yang tumbuh sejak masa 

kecil seseorang, dimana individu tersebut tidak memiliki masalah dalam 

hubungannya dengan orang lain dan dapat membaur dengan orang lain 

serta dapat melibatkan diri dalam aktifitas sosial.  

Hurlock (2003) mengatakan jika perilaku sosial merupakan 

kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan dengan lingkungan 

sosialnya, dalam hal ini perilaku sosial yang dimunculkan seseorang 

dapat menentukan diterima atau tidaknya ia di tengah-tengah 

masyarakat. Perilaku sosial merupakan hal penting yang harus dimiliki 

setiap orang dalam lingkungan sosialnya. Sebab perilaku sosial berperan 

dalam hubungan individu tersebut dengan lingkungan sosialnya. 

Sedangkan Baron (2003) mengartikan perilaku sosisal sebagai reaksi 

sosial yang dibentuk seseorang terhadap orang lain dalam lingkungan 

sosialnya. Perilaku sosial merupakan menjadi penting karena dalam 

kehidupan setiap orang saling terkait dan membutuhkan hubungan 

timbal balik dalam menjalani kehidupannya. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa 

sangatlah penting untuk menanamkan serta mengajarkan perilaku sosial 

sejak dini, karena disini anak belajar serta mencoba pengalaman baru 

untuk masuk dalam sebuah lingkungan atau kelompok yang nantinya 

kemampuan ini dibutuhkan untuk kemandirian kehidupan anak di masa 

mendatang. Hal ini dikarenakan setiap oorang saling terkait dan 

membutuhkan hubungan timbal balik untuk menjalani kehidupannya.  

Menurut Deswita (2006) dalam perilaku sosial setidaknya terdapat 

dua faktor yang berkaitan dengan perilaku sosial seseorang, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Dalam hal ini inteligensi merupakan salah satu 

faktor internal yang memegang peranan mendasar bagi perilaku sosial 

seseorang. Hasil penelitian Murphy (2007) menunjukan inteligensi 

merupakan hal penting yang mendasar bagi perilaku sosial seseorang,  

hal ini dikarenakan inteligensi berkaitan dengan kemampuan seseorang 

untuk belajar dan menyerap informasi. Semakin tinggi tingkat inteligensi 

seseorang maka semakin baik perilaku sosialnya. Namun semakin 

rendah tingkat inteligensi seseorang maka perilaku sosialnya  juga 

semakin rendah, terlebih jika ia mengalami gangguan inteligensi.  

Salah satu gangguan inteligensi yang dapat ditemui adalah 

Intellectual Developmental Disorder selanjutnya disebut IDD. IDD 

merupakan gangguan perkembangan dengan karakteristik dimana 

seseorang memiliki inteligensi dibawah rata-rata anak usia sebayanya. 

Armatas (2009) menyatakan jika gangguan perkembangan IDD 
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merupakan gangguan perkembangan ditandai dengan kurangnya fungsi 

intelektual dan defisit dalam perilaku sosial sehari-hari. Selain itu hasil 

penelitian Sularyo (2000) menunjukan tingkat inteligensi pada anak IDD 

berkaitan dengan perilaku sosialnya, hal ini dikarenakan tingkat 

intelligensi berpengaruh pada kemampuan belajar dan adaptasi yang 

berdampak pada perilaku sosialnya. 

Selain inteligensi yang merupakan faktor internal, perilaku sosial 

juga dipengaruhi faktor eksternal. Dalam faktor eksternal biasanya awal 

seseorang belajar mengenai perilaku sosial yaitu melalui pola asuh 

dalam keluarganya. Pola asuh merupakan hal penting dalam 

pertumbuhan anak, sebab melalui pola asuh anak belajar mengenai 

berbagai hal termasuk mengenai perilaku sosial. Edward (2006) 

mengartikan pola asuh sebagai cara mendidik yang diterapkan pada 

anak yang bersifat relatif dan konsisten dari waktu ke waktu.  

Kendati demikian tidak semua pola asuh cukup dalam memberikan 

kepedulian dan didikan pada anak, dimana hal ini dapat berdampak pada 

perilaku sosial anak. Pola asuh yang seperti ini disebut sebagai pola 

asuh neglectful. Menurut Maccoby (1983) pola asuh neglectful 

merupakan pola asuh dimana orangtua cenderung tidak atau kurang 

terlibat dalam kehidupan anak, sehingga anak tumbuh tanpa keterlibatan 

yang cukup dari orangtua. Tipe pola asuh ini merupakan pengembangan 

dari tipe pola asuh permisif milik Baumrind yang oleh Maccoby 

dikembangkan kedalam dua tipe, yaitu pola asuh permisif dan pola asuh 
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neglectful. Dalam konteks sosial, kurangnya keterlibatan orangtua ini 

dapat membuat anak tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk 

belajar mengenai perilaku sosial dari orangtua. Prasetya (2003) 

mengartikan pola asuh neglectful sebagai pola asuh yang cenderung 

membiarkan anak berbuat semaunya dan berkembang tanpa kepedulian 

orangtua. Dalam pola asuh ini orangtua terkesan tidak mempedulikan 

anaknya dan anak bertumbuh dengan peran yang sangat minim dari 

orangtua. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alizadeh (2011) yang 

menunjukan jika anak yang kurang mendapat perhatian dari orangtua 

lebih mungkin mengalami masalah perilaku sosial dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

Selain toeri-teori yang telah dijabarkan diatas dalam penelitian ini 

juga dilakukan observasi di lapangan guna mengetahui secara langsung 

mengenai perilaku sosial anak IDD. Berdasarkan hasil observasi terlihat 

jika ada seorang anak mencoba menempelkan hiasan di dinding. Kendati 

demikian karena dinding tempat ia harus menempelkan hiasan tersebut 

tinggi maka ia tidak dapat melakukannya. Melihat hal itu teman anak 

tersebut yang merupakan anak IDD hanya diam saja dan tidak 

menolong. Berdasarkan hasil observasi di sekolah tersebut juga 

diketahui jika ada anak IDD yang tidak mau membagi makanan yang 

diberikan guru padanya. Padahal saat itu guru menginstruksikan agar 

makanan yang diberikan guru tersebut harus dibagi kepada semua anak. 
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Akan tetapi anak tersebut tersebut mencoba memasukan semua 

makanan itu ke dalam tas yang ia bawa.  

Hasil observasi di sebuah sekolah lain menunjukan jika ada 

seorang anak IDD bernama A yang pada saat jam olahraga diajak oleh 

temannya bernama B bermain bola bersama. Akan tetapi A malah 

mengambil bola itu dan bermain sendiri. Ketika itu ada seorang anak IDD 

lain bernama C melihat B tidak dapat bermain bola karena bolanya 

diambil A. Akhirnya C mengajak B untuk bermain bola menggunakan 

bola yang C bawa.  

Selain itu dari hasil observasi di sekolah yang berbeda menunjukan 

jika ada anak IDD bernama L meminta bekal lauk seorang temannya 

yang bernama K karena L hanya dibawakan bekal nasi dan tempe oleh 

orangtuanya. Namun K tidak mau memberikan sebagian bekal yang ia 

bawa pada temannya. Meskipun setelah selesai makan masih ada bekal 

yang tersisa namun K tetap tidak mau memberi makanan tersebut pada 

L. Tidak lama setelah itu pada saat K sedang ke toilet maka L mengambil 

sisa bekal yang ada di tempat makan K kemudian memakan semuanya. 

Pada saat K kembali dan mengambil kotak makannya ia membuka tutup 

kotak makannya dan melihat isinya sudah kosong. Melihat hal itu maka 

K bertanya apakah L menghabiskan bekalnya. Akan tetapi L berkata 

bahwa ia tidak memakan bekal yang dibawa oleh K. Beberapa orangtua 

di tempat tersebut berkata jika anak-anak di kelas tersebut pernah 

diminta bekalnya oleh L karena bekal yang diberikan orantua L tidak 
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sesuai kebutuhannya, sehingga meskipun telah makan makan bekal 

miliknya L mengeluh masih lapar.  

Hasil pengamatan di sebuah sekolah lain menunjukan jika ada 

beberapa anak IDD yang ketika diminta melakukan kegiatan mewarnai 

sebuah gambar bedua-dua tidak menunjukan perilaku yang kooperatif. 

Anak-anak tersebut saling menyerobot gambar tersebut. Pada saat itu 

beberapa orangtua mengajarkan pada anaknya untuk mau bekerjasama 

sehingga beberapa diantara mereka akhirnya mau bekerjasama. Kendati 

demikian ada beberapa orangtua yang hanya diam sehingga anak dari 

beberapa orangtua tersebut tetap saling menyerobot gambar.  

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas terdapat 

fenomena mengenai perilaku sosial anak IDD. Hasil observasi 

menunukan jika fenomena perilaku sosial anak IDD yang muncul adalah 

tidak mau bekerjasama dengan temannya, tidak mau menolong orang 

lain yang membutuhkan pertolongan, tidak mau berbagi, serta 

berbohong ketika ditanya. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang perilaku sosial anak IDD. 

 

 

B. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan inteligensi 

dan pola asuh  neglectful  dengan perilaku sosial anak IDD. 

C. Manfaat penelitian  
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Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah informasi mengenai 

kaitan inteligensi pada anak IDD dengan perilaku sosialnya. Penelitian 

ini juga bermanfaat bagi orangtua agar lebih mengerti tentang kaitan pola 

asuh terhadap perilaku sosial anak IDD.  

Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang berkaitan 

dengan perilaku sosial anak IDD. 

  


